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ANEXO  RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE 
NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS DE GESTÃO 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS  "DR.  JOÃO AMORIM" - CEJAM 

CONTRATO DE GESTÃO (ORIGEM) SPDOC No: 2416901/2019 

OBJETO: Operacionalização da gestão e execução, pela CONTRATADA, das atividades e 

serviços de saúde no AMBULATÓRIO MEDICO DE ESPECIALIDADES OLAVO SILVA 

SOUZA - AME ITU, em conformidade com os Anexos Técnicos que integram este 

instrumento. 

ADVOGADO(S)/ No OAB: (*) 	  

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. 	Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 

manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no 

Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o 
estabelecido na Resolução no 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados FIO Diário 

Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar no 709, de 14 de 

janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, 

conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de 

contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. 	Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) 0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

São Paulo, 01 de Fevereiro de 2020. 
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GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE: 
Nome: José Henrique Germann Ferreira 

Cargo: SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE 
CPF: 672.438.518-00 	 RG: 3.966.500-8 
Data de Nascimento: 08/03/1949 

Endereço residencial completo: Rua Dom Armando  Lombardi,  no 701,  Apt.  93 - Vila 

Progredior 

CEP: 05616-011  

E-mail  institucional: gabinetedosecretariosaude.sp.gov.br   
E-mail  pessoal: iciermann(asaude.sp.gov.br   
Telefone(s): (011) 3066-8660 

Assinatura: 	  

Dr.  Alberto Kanamura 
Responsáveis  clue  assinaram o ajuste: 	Secretário Executivo 

Secretaria de Estado da Saúde 

Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE: 
Nome: José Henrique Germann Ferreira 
Cargo: SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE 
CPF: 672.438.518-00 	 RG: 3.966.500-8 
Data de Nascimento: 08/03/1949 

Endereço residencial completo: Rua Dom Armando  Lombardi,  no 701,  Apt.  93 - Vila 
Progredior 

CEP: 05616-011  
E-mail  institucional: gabinetedosecretario(asaude.sp.gov.br   
E-mail  pessoal: igermannOsaude.sp.gov.br   
Telefone(s): (011) 3066-8660 

Assinatura: 	  

Dr Alberto Kanamura 

Pela ORGANIZACAO SOCIAL: 	Secretário Executivo 
Secretaria de Estado da Saúde 

Nome: Janete Maculevicius 
Cargo: Diretora Presidente 
CPF: 025.855.708-78 	RG: 2.084.656-3 
Data de Nascimento: 15/06/1938 

Endereço residencial completo: Rua Fidalga, 357 - Vila Madalena - São Paulo - SP  
E-mail  institucional:  cejam@ceïam.org.br  
E-mail  pessoal:  janete.maculeviciusig.com.br  
Telefone(s): (11) 3469-1818  

Assinatura: 	
 0860 oSC31\° 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 
eletrônico. 
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Modelo Referencial - Contrato de Gestão - aprovado pela Cl no Processo 

n°001/0100/000.366/2006 - Parecer CJ/SS no 877/2019 

CONTRATO DE GESTÃO 
SPDOC 2416901/2019 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 ESTADO DE  
SAO  PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA 
SAÚDE, E 0 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS  "DR.  
JOÃO AMORIM" - CEJAM QUALIFICADO COMO 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, PARA 
REGULAMENTAR 0 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E 
SERVIÇOS DE SAÚDE, NO AMBULATÓRIO MÉDICO DE 
ESPECIALIDADES OLAVO SILVA SOUZA - AME ITU. 

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com sede nesta cidade na Av.  
Dr.  Enéas de Carvalho Aguiar no 188, neste ato representada pelo seu Secretário de 
Estado da Saúde,  Dr.  José Henrique Germann Ferreira, brasileiro, casado, médico, RG n° 
3.966.500-8, CPF n° 672.438.518-00, doravante denominada CONTRATANTE, e de 
outro lado o Centro de Estudos e Pesquisas  "Dr.  João Amorim" - CEJAM, com CNPJ/MF 
no 66.518.267/0001-83, inscrito no CREMESP sob no 942911, com endereço à Rua 
Doutor  Lund,  41 - Liberdade - São Paulo - SP e com estatuto arquivado no 30  Oficial de 
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica - SP, microfilme no 736023, 
neste ato representada por sua Diretora Presidente, Janete Maculevicius, brasileira, 
nutricionista, solteira, R.G. no 2.084.656, C.P.F. no 025.855.708-78, doravante 
denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar no 846, 
de 4 de junho de 1998, e considerando a declaração de dispensa de licitação inserida 
nos autos do Processo no SPDOC 2416901 fundamentada nos § 10  e §30, do artigo 60, 
da Lei Complementar no 846/98, e ainda em conformidade com os princípios 
norteadores do Sistema Onico de Saúde - SUS, estabelecidos na Leis Federais no 
8.080/90 e no 8.142/90 , com fundamento na Constituição Federal, em especial no seu 
artigo 196 e seguintes, e na Constituição do Estado de São Paulo, em especial o seu 
artigo 218 e seguintes, RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE GESTÃO 
referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a serem 
desenvolvidos no AMBULAT6RIO MEDICO DE ESPECIALIDADES OLAVO SILVA SOUZA - 
AME ITU cujo uso fica permitido pelo período de vigência do presente contrato, mediante 
as seguintes cláusulas e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA  
DO OBJETO  

1- 0 presente Contrato de Gestão tem por objeto a operacionalização da gestão e 
execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde no 
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES OLAVO SILVA SOUZA - AME 
ITU, em conformidade com os Anexos Técnicos que integram este instrumento. 

2- 0 objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e 
qualidade requeridas. 

3- Fazem parte integrante deste Contrato: 

a) 0 Anexo Técnico I - Descrição de Serviços 
b) 0 Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento 
c) 0 Anexo Técnico  III  - Indicadores de Qualidade 

Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde 
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CLAUSULA SEGUNDA  
OBRIGACõES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  
Em cumprimento as suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações 
constantes das especificações técnicas nos Anexos e daquelas estabelecidas na legislação 
referente ao SUS, bem como nos diplomas federal e estadual que regem a presente 
contratação, as seguintes: 

1- Prestar os serviços de saúde que estão especificados no Anexo Técnico I - Prestação 
de Serviços à população usuária do SUS - Sistema Onico de Saúde e do Instituto de 
Assistência Médica do Servidor Público Estadual - IAMSPE, conforme determina a Lei 
Complementar no 971/05 e de acordo com o estabelecido neste contrato; 

2- Dar atendimento exclusivo à demanda dos usuários do SUS e do IAMSPE (Lei 
Complementar no 971/2005) no estabelecimento de saúde cujo uso lhe fora 
permitido, nos termos do artigo 80, inciso IV, da Lei Complementar no. 846/98; 

3- Dispor, por razões de planejamento das atividades assistenciais, de informação 
oportuna sobre o local de residência dos pacientes atendidos ou que lhe sejam 
referenciados para atendimento, registrando o município de residência e, para os 
residentes nesta capital do Estado de São Paulo, o registro da região da cidade onde 
residem (Centro, Leste, Oeste, Norte ou Sul); 

4- Responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão 
voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a paciente, aos árgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, 
bem como aos bens públicos móveis e imóveis objetos de permissão de uso, de que 
trata a Lei Complementar no 846/98, assegurando-se o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais 
sanções cabíveis; 

4.1- A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se aos casos de danos 
causados por falhas relativas à prestação dos serviços, nos termos do  art.  14 
da Lei no. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor); 

5- Restituir, em caso de desqualificação, ao Poder Público, o saldo dos recursos líquidos 
resultantes dos valores dele recebidos; 

6- Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em conformidade 
com o disposto nos respectivos termos de permissão de uso, até sua restituição ao 
Poder Público; 

6.1- Comunicar à instância responsável da CONTRATANTE todas as aquisições de 
bens móveis que forem realizadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após 
sua ocorrência; 

6.2- Na aquisição de bens móveis deverão ser efetuados os respectivos 
patrimoniamento e registro no Sistema de Administração e Controle 
Patrimonial (ACP), observada a Cláusula Terceira, item 3 do presente contrato; 

6.3- A CONTRATADA deverá proceder à devolução de bens ao Poder Público 
Estadual, cujo uso fora a ela permitido e que não mais sejam necessários ao 
cumprimento das metas avençadas ou se tornem inserviveis. 

7- A locação de imóvel pela Organização Social de Saúde, com recursos do Contrato 
de Gestão, dependerá de prévia pesquisa de mercado, contendo ao menos 3 (três) 
imóveis de interesse, a ser submetida à Secretaria de Estado da  area  
correspondente, que se pronunciará, em até 30 (trinta) dias, após consulta a 
Conselho do Patrimônio Imobiliário para verificar a existência de próprio estadu 
disponível para uso, consoante Artigo 30, I, "c" do Decreto 64.056/2018; 

Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde 
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7.1- A locação do imóvel se destinará à execução das atividades finalisticas do 
Contrato de Gestão, consoante Artigo 30, II, §10  do Decreto 64.056/2018; 

8- Transferir, integralmente à CONTRATANTE em caso de desqualificação ou extinção 
da organização social o patrimônio, os legados ou doações que lhe foram 
destinados, em razão do contrato de gestão, bem como os excedentes financeiros 
decorrentes da prestação de serviços de assistência à saúde na unidade cujo uso lhe 
fora permitido; 

9- Contratar, se necessário, pessoal para a execução das atividades previstas neste 
Contrato de Gestão, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais,bem como dissidios coletivos e cumprimento 
das normas legais vigentes nos âmbitos municipal, estadual, federal e as normas 
internas de segurança e medicina do trabalho resultantes da execução do objeto 
desta avença, sem a transferência de qualquer ônus à CONTRATANTE; 

10- Instalar na unidade, cujo uso lhe fora permitido, "Serviço de Atendimento ao 
Usuário", devendo encaminhar à Secretaria de Estado da Saúde relatório de suas 
atividades, conforme o disposto nos Anexos deste Contrato de  Gestic);  

11- Manter, em perfeitas condições de uso, os equipamentos e instrumental necessários 
para a realização dos serviços contratados; 

12- Em se tratando de serviço de hospitalização informar, sempre que solicitado, 
CONTRATANTE, o número de vagas disponíveis, a fim de manter atualizado o 
serviço de atendimento da "Central de Vagas do SUS" (plantão controlador), bem 
como indicar, de forma atualizada e em lugar visível na unidade, o número de vagas 
existentes no dia; 

12.1 Em se tratando de serviços exclusivamente ambulatoriais, integrar o Serviço de 
Marcação de Consultas instituído pela Secretaria de Estado da Saúde, se esta 
assim o definir; 

13- Adotar o símbolo e o nome designativo da unidade de saúde cujo uso lhe fora 
permitido, seguido pelo nome designativo "Organização Social de Saúde"; 

14- Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu representante, 
por profissional empregado, prestador de serviço ou preposto, em razão da 
execução deste contrato; 

15- Manter sempre atualizado o prontuário médico, o arquivo médico e o registro dos 
exames dos pacientes, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, ressalvados os prazos 
previstos em lei; 

16- Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 
experimentação, exceto nos casos de consentimento informado, devidamente 
aprovado pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa Consentida, quando deverá 
haver manifestação expressa de consentimento do paciente ou de seu representante 
legal, por meio de termo de responsabilidade pelo tratamento a que será submetido; 

17- Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal, igualitário 
humanizado, mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços; 

18- Afixar aviso, em lugar visível, de sua condição de entidade qualificada como 
Organização Social de Saúde, e de gratuidade dos serviços prestados ness 
condição; 

Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de  Seale  
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19- Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas 
alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto 
neste Contrato; 

20- Em se tratando de serviço de hospitalização, permitir a visita ao paciente internado, 
diariamente, respeitando-se a rotina do serviço, por período mínimo de 02 (duas) 
horas; 

21- Em se tratando de serviço de hospitalização assegurar a presença de um 
acompanhante, em tempo integral, no hospital, nas internações de gestantes, 
crianças, adolescentes e idosos, com direito a alojamento e alimentação; 

22- Esclarecer os pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços 
oferecidos; 

23- Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de 
saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 

24- Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos pacientes; 

25- Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos, religiosa e espiritualmente por 
ministro de qualquer culto religioso; 

26- Em se tratando de serviço de hospitalização, possuir e manter em pleno 
funcionamento: 
• Comissão de Prontuário Médico; 
• Comissão de bbitos e; 
• Comissões de Ética Médica e de Controle de Infecção Hospitalar; 

27- Fornecer ao paciente atendido, por ocasião de sua saída, seja no Ambulatório, 
Pronto-Socorro ou Unidade Hospitalar, relatório circunstanciado do atendimento 
prestado, denominado "INFORME DE ATENDIMENTO", do qual devem constar, no 
mínimo, os seguintes dados: 
1- Nome do paciente; 
2- Nome da Unidade de atendimento; 
3- Localização do Serviço/Hospital (endereço, município, estado); 
4- Motivo do atendimento  (CID-10); 
5- Data de admissão e data da alta (em caso de internação) e; 
6- Procedimentos realizados e tipo de órtese, prótese e/ou materiais empregados, 

quando for o caso. 

27.1- 0 cabeçalho do documento deverá conter o seguinte esclarecimento: "Esta 
conta  sera  paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e 
contribuições sociais"; 

27.2 - Colher a assinatura do paciente, ou de seus representantes legais, na segunda 
via do relatório, arquivando-a no prontuário do paciente, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, observando-se as exceções previstas em lei; 

28. Limitar suas despesas com o pagamento de remuneração e vantagens de qualquer 
natureza a serem percebidos pelos dirigentes e empregados das unidades de saúde a 
70% (setenta por cento) do valor global das despesas de custeio das respectivas 
unidades hospitalares e 80% para as despesas de custeio das demais unidades; 

29. A remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos 
dirigentes e empregados das unidades gerenciadas não poderão exceder os níveis de 
remuneração praticados na rede privada de saúde, observando-se a média de,<6 21  
valores de, pelo menos 10 (dez) instituições de mesmo porte e semelhant 
complexidade sob gestão das Organizações Sociais de Saúde, remuneração est 
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baseada em indicadores específicos divulgados por entidades especializadas em 
pesquisa salarial existentes no mercado; 

30. A Organização Social de Saúde, consoante Artigo 30, I, "d", "3" do Decreto 
64.056/2018, disponibilizará em seu sitio na rede mundial de computadores quanto 

unidade gerenciada: 
1. os relatórios periódicos e anuais de atividades; 
2. as prestações de contas anuais; 
3. a remuneração bruta e individual mensal dos cargos pagos com recursos do 

contrato de gestão, de todos os seus empregados e diretores; 
4. a relação anual de todos os prestadores de serviços contratados (pessoas jurídicas 

ou físicas), pagos com recursos do contrato de gestão, com indicação do tipo de 
serviço, vigência e valor do ajuste, a ser disponibilizada com a prestação de 
contas de cada exercício, salvo aqueles casos em que haja cláusula de 
confidencialidade previamente aprovada e cujas informações serão apresentadas 
somente ao órgão contratante e aos órgãos de controle; 

31. A contratada não poderá celebrar contratos de qualquer natureza com empresas que 
estejam suspensas ou impedidas de licitar/negociar com a Administração Pública, 
bem como com empresas que tenham sido declaradas inidemeas para 
licitar/contratar com a Administração Pública, e, ainda, com empresas que estejam 
inscritas no CADIN Estadual; 

32. Manter informações mensais quanto aos atendimentos realizados a pacientes 
contribuintes, beneficiários ou agregados do Instituto de Assistência Médica do 
Servidor Público Estadual (IAMSPE); 

33. Deverá a CONTRATADA manter durante toda a execução do presente contrato as 
mesmas condições de idoneidade, regularidade fiscal, tributária e trabalhista 
demonstradas na Convocação Pública; 

34. A Organização Social de Saúde não poderá contar, na sua Diretoria, com pessoa que 
seja titular de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública, 
mandato no poder legislativo ou cargo de dirigente estatutário de partido  politico,  
ainda que licenciados, consoante Artigo 30, II, do Decreto 64.056/2018; 

35. A CONTRATADA, ao término do contrato de gestão, deverá fornecer todas as 
informações necessárias .à nova organização social eventualmente contratada, 
inclusive no que se refere ao quadro de pessoal. 

CLAUSULA TERCEIRA  
DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE  
Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATANTE obriga-se 
a: 

1- Prover a CONTRATADA dos meios necessários à execução do objeto deste Contrato; 

2- Programar no orçamento do Estado, nos exercícios subsequentes ao da assinatura do 
presente Contrato, os recursos necessários, nos elementos financeiros específicos 
para custear a execução do objeto contratual, de acordo com o sistema de 
pagamento previsto no Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento, que integra este 
instrumento; 

3- Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, mediante a edição de Decreto e 
celebração dos correspondentes termos de permissão de uso e sempre que 
nova aquisição lhe for comunicada pela CONTRATADA; 

Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde 
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3.1. Inventariar e avaliar os bens referidos anteriormente à formalização dos termos 
de permissão de uso; 

4- Prover a CONTRATADA com recurso de investimento, vinculada à aprovação pelas 
áreas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde; 

5- Promover, mediante autorização governamental, observado o interesse público, o 
afastamento de servidores públicos para terem exercício na Organização Social de 
Saúde, conforme o disposto na Lei Complementar no 846/98; 

6- Analisar, sempre que necessário e, no mínimo anualmente, a capacidade e as 
condições de prestação de serviços comprovadas por ocasião da qualificação da 
entidade como Organização Social de Saúde, para verificar se a mesma ainda dispõe 
de suficiente nível técnico-assistencial para a execução do objeto contratual; 

7- Caberá ao árgão contratante viabilizar os recursos necessários à organização social, 
para pagamento de dividas liquidas e certas de natureza trabalhista, previdenciária, 
cível ou tributária, provenientes de fatos geradores ocorridos anteriormente à gestão 
do objeto contratual pela OS, e cuja responsabilidade venha a ser imputada a ela, 
na condição de responsável por sucessão do órgão contratante ou de outra 
organização social. 

8- Caberá ao órgão contratante viabilizar os recursos necessários à organização social, 
para pagamento de dividas liquidas e certas de natureza trabalhista, previdenciária, 
cível ou tributária, provenientes de fatos gerados durante a vigência contratual, cuja 
responsabilidade seja imputada a contratada, desde que não caracterizem hipóteses 
de culpa grave ou dolo, reconhecidos judicialmente. 

CLAUSULA QUARTA  
DA AVALIACÃO  
A Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão, constituída pelo 
Secretário de Estado da Saúde em conformidade com o disposto no § 30  do artigo 90  da 
Lei Complementar no 846/98, procederá à verificação trimestral do desenvolvimento das 
atividades e retorno obtido pela Organização Social de Saúde com a aplicação dos 
recursos sob sua gestão, elaborando relatório circunstanciado, encaminhando cópia 
Assembleia Legislativa. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  
A verificação de que trata o "caput" desta cláusula, relativa ao cumprimento das 
diretrizes e metas definidas para a CONTRATADA, restringir-se-6 aos resultados obtidos 
em sua execução, através dos indicadores de desempenho estabelecidos, em confronto 
com as metas pactuadas e com a economicidade no desenvolvimento das respectivas 
atividades, os quais serão consolidados pela instância responsável da CONTRATANTE e 
encaminhados aos membros da Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de 
Gestão em tempo hábil para a realização da avaliação trimestral. 

PARÁGRAFO SEGUNDO  
A Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão deverá elaborar relatório 
anual conclusivo, sobre a avaliação do desempenho da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO TERCEIRO  
Os relatórios deverão ser encaminhados ao Secretário de Estado da Saúde para subsidiar 
a decisão do Governador do Estado acerca da manutenção da qualificação da entidade 

4,14.0 como Organização Social de Saúde. 	 /e%\ 
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CLAUSULA QUINTA  
DO ACOMPANHAMENTO  
A execução do presente  sera  acompanhada pela Coordenadoria de Gestão de Contratos 
de Serviços de Saúde, através do disposto neste Contrato e seus Anexos e dos 
instrumentos por ela definidos. 

CLAUSULA SEXTA  
DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
0 prazo de vigência do presente Contrato de Gestão será de 05 (cinco) anos, 
iniciando-se em 01 de Fevereiro de 2020. 

PARÁGRAFO ÚNICO  
0 prazo de vigência contratual estipulado não exime a CONTRATANTE da comprovação 
da existência de recursos orçamentários para a efetiva continuidade da prestação dos 
serviços nos exercícios financeiros subsequentes ao da assinatura deste contrato. 

CLAUSULA SÉTIMA  
DOS RECURSOS FINANCEIROS  
Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato de Gestão, especificados no Anexo 
Técnico I - Descrição de Serviços, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no 
prazo e condições constantes neste instrumento e nos seus anexos, a importância global 
estimada de R$ 50.691.794,05 (cinquenta milhões, seiscentos e noventa e um mil, 
setecentos e noventa e quatro reais e cinco centavos) 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  
Do montante global mencionado no "caput" desta clausula, o valor de R$ 9.451.012,45 
(nove milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, doze reais e quarenta e cinco 
centavos), onerará a rubrica 10.302.0930.4852.000 no item 33 90 39 75 no exercício de 
2020 cujo repasse dar-se-á na modalidade Contrato de Gestão, conforme 
Instruções do TCESP. 

CUSTEIO  
UGE: 090192 
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0930.4852.000 
NATUREZA DA DESPESA: 33 90 39 75 
FONTE DE RECURSOS: Fundo Estadual de  Sainte  — Lei 141/12 

144  Es  CONTRATO DE 
GESTÃO 

Janeiro 
Fevereiro 859.182,95  

Margo  859.182,95 
Abril 859.182,95 
Maio 859.182,95 

Junho 859.182,95 
Julho 859.182,95 

Agosto 859.182,95 
Setembro 859.182,95 
Outubro 859.182,95 

Novembro 859.182,95 
Dezembro 859.182,95 

TOTAL 9.451.012,45 
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PARÁGRAFO SEGUNDO  
Ao final de cada exercício financeiro, será estabelecido mediante a celebração de Termo 
de Aditamento ao presente Contrato, o valor dos recursos financeiros que será repassado 

CONTRATADA no exercício seguinte, valor esse a ser definido considerando as metas 
propostas, em relação à atividade assistencial que será desenvolvida na unidade para 
cada exercício e, correrá por conta dos recursos consignados nas respectivas leis 
orçamentárias dos exercícios subsequentes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO  
Os recursos repassados à CONTRATADA poderão ser por esta aplicados no mercado 
financeiro, desde que os resultados dessa aplicação revertam-se, exclusivamente, aos 
objetivos deste Contrato de Gestão. 

PARÁGRAFO QUARTO  
Os recursos financeiros para a execução do objeto do presente Contrato de Gestão 

pela CONTRATADA poderão ser obtidos mediante transferências provenientes do Poder 
Público, receitas auferidas por serviços que possam ser prestados sem prejuízo da 
assistência à saúde, doações e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras, 
rendimentos de aplicações dos ativos financeiros da Organização Social de Saúde e de 
outros pertencentes ao patrimônio que estiver sob a administração da Organização, 
ficando-lhe, ainda, facultado contrair empréstimos com organismos nacionais e 
internacionais. 

PARÁGRAFO QUINTO  
A CONTRATADA deverá receber e movimentar exclusivamente em conta corrente 
aberta em instituição oficial os recursos que lhe forem passados pela 
CONTRATANTE, constando como titular a unidade pública sob sua gestão, de modo 
a que não sejam confundidos com os recursos próprios da CONTRATADA. Os 
respectivos extratos de movimentação mensal deverão ser encaminhados 
mensalmente à CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEXTO  
A CONTRATADA deverá mensalmente fazer reserva financeira destinada ao pagamento 
de férias e de décimo terceiro salário dos empregados da unidade gerenciada, mantendo 
estes recursos em aplicação financeira. 

PARÁGRAFO SÉTIMO  
Recursos financeiros da CONTRATADA eventualmente alocados na unidade pública sob 
sua gestão passam a integrar a disponibilidade financeira da mesma, não cabendo seu 
ressarcimento. 

PARÁGRAFO OITAVO  
0 saldo apurado ao final de cada exercício, à critério da CONTRATANTE, poderá 
permanecer como disponibilidade da CONTRATADA que deverá aplicar o montante na 
execução do objeto contratual no exercício subsequente. 

PARÁGRAFO NONO  
Após o encerramento do presente contrato, permanecendo a CONTRATADA com a 
gestão da unidade assistencial objeto deste contrato de gestão, resultante de nova 
convocação pública, o saldo financeiro existente poderá, à critério da CONTRATANTE, 
ser utilizado na execução do novo contrato de gestão. 

CLAUSULA OITAVA  
CONDICõES DE PAGAMENTO  
As condições de pagamento estão pormenorizadas no Anexo Técnico II - Sistema 
Pagamento, que integra o presente Contrato de Gestão. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO  
As parcelas mensais serão pagas até o 50. (quinto) dia  ail  de cada mês. 

PARÁGRAFO SEGUNDO  
Os repasses mensais poderão ser objeto de desconto caso não atinjam as metas 
estabelecidas para os Indicadores de Qualidade (indicadores de qualidade) e para os 
Indicadores de Produção (modalidade de contratação das atividades assistenciais) 
estabelecidos para as modalidades de contratação. 0 desconto apurado será objeto de 
termo de aditamento nos meses subsequentes. 

CLAUSULA NONA  
DA ALTERACÃO CONTRATUAL  
0 presente Contrato de Gestão poderá ser aditado, alterado, parcial ou totalmente, 
mediante prévia justificativa por escrito que conterá a declaração de interesse de ambas 
as partes e deverá ser autorizado pelo Secretário de Estado da Saúde. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  
Qualquer alteração será formalizada mediante termo de aditamento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO  
A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o termo de aditamento implicará em 
descumprimento contratual. 

CLAUSULA DÉCIMA  
DA RESCISÃO  
A rescisão do presente Contrato de Gestão, por inexecugão total ou parcial, obedecerá 
às disposições contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal no 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  
Verificada qualquer hipótese ensejadora da rescisão contratual, o Poder Executivo 
providenciará a imediata revogação da permissão de uso dos bens móveis e imóveis, a 
cessação dos afastamentos dos servidores públicos colocados à disposição da 
CONTRATADA, não cabendo à entidade de direito privado sem fins lucrativos direito a 
qualquer indenização, salvo na hipótese prevista no § 20, do artigo 79, da Lei Federal no 
8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO  
Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATANTE, que não decorra de má 
gestão, culpa ou dolo da CONTRATADA, o Estado de São Paulo arcará com os custos 
relativos a dispensa do pessoal contratado pela Organização Social de Saúde para 
execução do objeto deste contrato, independentemente de indenização a que a 
CONTRATADA faça jus. 

PARÁGRAFO TERCEIRO  
Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATADA, a mesma se obriga a 
continuar prestando os serviços de saúde ora contratados, por um prazo mínimo de 180 

(cento e oitenta) dias, contados a partir da denúncia do Contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO  
A CONTRATADA terá o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da 
rescisão do Contrato, para  guitar  suas obrigações, prestar contas de sua gestão e 
restituir o saldo financeiro à CONTRATANTE, se existente. 
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CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  
DAS PENALIDADES  
A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante deste contrato 
e seus Anexos, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, 
autorizará a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as 
sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal no 8.666/93 e alterações 
posteriores, combinado com o disposto no § 20, do artigo 7o, da Portaria no 1286/93, do 
Ministério da Saúde, quais sejam: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 02 (dois) anos e; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  
A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato 
que as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em que 
ele ocorreu, e dela será notificada a CONTRATADA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO  
As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta cláusula poderão ser aplicadas 
juntamente com a alínea "b". 

PARÁGRAFO TERCEIRO  
Da aplicação das penalidades a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias para 
interpor recurso, dirigido ao Secretário de Estado da Saúde, garantindo-lhe pleno direito 
de defesa. 

PARÁGRAFO QUARTO  
0 valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado à CONTRATADA para 
pagamento, garantindo-lhe pleno direito de defesa, sob pena de adoção das medidas 
cabíveis para cobrança. 

PARÁGRAFO QUINTO  
A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o direito de a 
CONTRATANTE exigir indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da 
penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, 
independentemente das responsabilidades criminal e/ou ética do autor do fato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DISPOSICCIES FINAIS  
1- E vedada a cobrança direta ou indireta ao paciente por serviços médicos, hospitalares 

ou outros complementares referentes à assistência a ele prestada, sendo licito 
CONTRATADA, no entanto, buscar o ressarcimento a que se refere o artigo 32 da Lei 
no 9.656, de 03 de junho de 1998, nas hipóteses e na forma ali prevista; 

2- Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar 
exercidas peia CONTRATANTE sobre a execução do presente Contrato de Gestão, a 
CONTRATADA reconhece a prerrogativa de controle e autoridade normativa genérica 
da direção nacional do SUS - Sistema Onico de Saúde, decorrente da Lei no 8080/90 
(Lei Orgânica da Saúde), ficando certo que a alteração decorrente de ta,16:t.c-c-3-
competências normativas será objeto de Termo de Aditamento, ou de notifica 
dirigida à CONTRATADA. 
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Testemunha 

1) 
Nome: 
R.G.:  

GOVERNO DO ESTADO 
I Secretana da Saúde 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA  
DA PUBLICAÇÃO  
0 Contrato de Gestão será publicado no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo de 
20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA  
DO FORO  
Fica eleito o Foro da Capital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, que não puderem ser 
resolvidas pelas partes. 

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

São Paulo, 01 de Fevereiro de 2020.  

ka-e  
DR.  J0SE HENRIQUE GERMANN FERREIRA 
---SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE 

Or.  Alberto Kanemura 
Secretário Executivo 

Secretaria de Estado de Saúde 

AgO 141°6cl:9'14'  o p  cep- 
9.A6  

JANETE MACULEVICIUS 
DIRETORA PRESIDENTE 

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS  "DR.  JOÃO AMORIM" - CEJAM 

2)  --"G 4A,Ca-. . Gar-atock 
Nome, 
R G 	(011 .8.20—(i 
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ANEXO TÉCNICO I 

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS 

I — CARACTERÍSTICAS DOS SERVICOS CONTRATADOS 

A CONTRATADA atenderá com seus recursos humanos e técnicos aos usuários do SUS - 
Sistema Onico de Saúde e do Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual 
- IAMSPE (Lei Complementar no. 971/1995), oferecendo, segundo o grau de 
complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional, os serviços de saúde que 
se enquadrem nas modalidades abaixo descritas, conforme sua tipologia (unidade 
hospitalar, exclusivamente ambulatorial, ou outros). 

O Serviço de Admissão da CONTRATADA solicitará aos pacientes, ou a seus 
representantes legais, a documentação de identificação do paciente e a documentação de 
encaminhamento, se for o caso, especificada no fluxo estabelecido pela Secretaria de 
Estado da Saúde. 

O acesso aos exames de apoio diagnóstico e terapêutico realizar-se-6 de acordo com o 
fluxo estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde. 

O acompanhamento e a comprovação das atividades realizadas pela CONTRATADA 
serão efetuados através dos dados registrados no SIH - Sistema de Informações 
Hospitalares, no SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais, bem como através dos 
formulários e instrumentos para registro de dados de produção definidos pela 
CONTRATANTE. 

1. ATENDIMENTO AMBULATORIAL 
O atendimento ambulatorial compreende: 
• Primeira consulta; 

• Interconsulta; 

• Consultas subsequentes (retornos); 

• Procedimentos Terapêuticos realizados por especialidades não médicas; 

• Cirurgias ambulatoriais (Cirurgias Maiores Ambulatoriais e cirurgias menores 
ambulatoriais) 

• Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Externo; 

• Sessões de tratamento: hemoterapia, litotripsia, hemodiálise, hemodinâmica, 
radioterapia e quimioterapia. 

1.1. Entende-se por primeira consulta, a visita inicial do paciente encaminhado pela 
rede/UBS-Unidades Básicas de  Seale,  ao Ambulatório, para atendimento a uma 
determinada especialidade médica. 

1.2. Entende-se por interconsulta, a primeira consulta realizada por outro profissional em 
outra especialidade, com solicitação gerada pela própria instituição, tanto no que se 
refere ao atendimento médico quanto ao não médico. 

1.3. Entende-se por consulta subsequente, todas as consultas de seguimento 
ambulatorial, em todas as categorias profissionais, decorrentes tanto das consultas 
oferecidas à rede básica de saúde quanto às subsequentes das interconsultas. 

1.4. Os atendimentos referentes a processos terapêuticos de média e longa duração, tais 
como, sessões de Fisioterapia, Psicoterapia,  etc.,  a partir do 20  atendimento, devem 
ser registrados como procedimentos terapêuticos realizados (sessões) e 
especialidade não médica. 
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1.5.As consultas realizadas pelo Serviço Social não serão consideradas no total de 
consultas ambulatoriais, serão apenas informadas conforme as normas definidas pela 
Secretaria da Saúde. 

1.6. Serão consideradas intervenções cirúrgicas ambulatoriais aqueles procedimentos 
cirúrgicos terapêuticos ou diagnósticos que não requeiram internações hospitalares. 
Serão classificados como Cirurgia Maior Ambulatorial (CMA) os procedimentos 
cirúrgicos terapêuticos ou diagnósticos, que pressupõem a presença do médico 
anestesista, realizados com anestesia geral, locoregional ou local, com ou sem 
sedação que requeiram cuidados pós-operatórios de curta duração, não necessitando 
internação hospitalar. Serão classificados como cirurgia menor ambulatorial (cma) os 
procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade realizados com anestesia local ou 
troncular que podem ser realizados em consultório, sem a presença do médico 
anestesista, e que dispensam cuidados especiais no pós-operatório. 0 registro da 
atividade cirúrgica classificada como ambulatorial se dará pelo Sistema de 
Informação Ambulatorial (SIA). 

1.7. Com relação às Sessões de Tratamento (Quimioterapia, Hemodiálise, Hemodinâmica,  
etc.),  o volume realizado mensalmente pela unidade será informado com destaque, 
para acompanhamento destas atividades, conforme as normas definidas pela 
Secretaria da Saúde. 

2. PROGRAMAS ESPECIAIS E NOVAS ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO 

Se, ao lon90 da visência deste contrato, de comum acordo entre os contratantes, o 
AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES OLAVO SILVA SOUZA - AME ITU se 
propuser a realizar outros tipos de atividades diferentes daquelas aqui relacionadas, seja 
pela introdução de novas especialidades médicas, seja pela realização de programas 
especiais para determinado tipo de patologia ou pela introdução de novas categorias de 
exames laboratoriais, estas atividades poderão ser previamente autorizadas pela 
CONTRATANTE após análise técnica, sendo quantificadas separadamente do 
atendimento rotineiro da unidade e sua orgamentação econômico-financeira será 
discriminada e homologada mediante Termo de Aditamento ao presente contrato. 

II - ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS 

11.1. ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO ANO DE 2020 (ESPECIALIDADES 
MÉDICAS) 

CONSULTA MÉDICA 
1° semestre 2° semestre 

Total  
Jan Fey  Mar Abr Mal  Jun Jul Ago Set Out Nov  Dez 

Primeira Consulta 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 20.262 

Interconsulta - 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.300 

Consulta Subsequente 2.143 2.143 2.143 2.143 2.143 2.143 2.143 2.143 2.143 2.143 2.143 23.573 

Total - 4.285 4.285 4.285 4.285 4.285 4.285 4.285 4.285 4.285 4.285 4.285 47.135 
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Especialidades médicas Especialidades médicas 

Acupuntura 

AlergialImunologia 

Anestesiologia 

Cardiologia 

Cirurgja Cardiovascular 

Cirurgia Cabega e Pescpgo 

Cirurgia Geral 

Cirurgia Pediátrica 

Cirurgia Plástica 

Cirurgia Torácica 

Cirurgia Vascular 

Dermatologia 

Endocrinologia 

Endocrinologja Infantil 

Fisiatria 

Gastroenterologia 

Genética Clinica 

Geriatria 

Ginecolpgia 

Hematologia 

Infectologia 

Mastologja 

Medicina do trabalho 

Nefrologia 

Neonatologia 

Neurocirurgia 

Neurologia 

Neurologia Infantil 

Obstetrícia 

Oftalmologia 

Oncologia 

Ortopedia/Traumatolpgia 

Ortopedia Infantil 

Otorrinolaringologia 

Pneumolpgia 

Pneumolpgia  Infant'  

Proctolpgia 

Psiguiatria 

Reumatolpgia 

Urolpgja 

Outros 

SAO  MULO 
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11.2. ATENDIMENTO NÃO MÉDICO NO ANO DE 2020 

CONSULTA NÃO  
MEDICA  

10  semestre  2°  semestre  
Total  

Jan Fey Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov  Dez 

Consulta  - 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 9.900  

Sessão  - 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 8.250 

Total - 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 18.150  

2020  Especialidades não médicas 

Enfermeiro 

Farmacêutico 

Fisioterapeuta 

Fonoaudiálogo 

Nutricionista 

Especialidades não médicas 

Psicólogo 

Terapeuta Ocupacional 

Odontp.lpgia 

Outros 

2020  

11.3. CIRURGIAS AMBULATORIAIS MAIORES NO ANO DE 2020 

CIRURGIA  
AMBULATORIAL 
MAIOR  

lo  semestre  20  semestre  ••••....... 

Total  
Jan Fey.  Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov  Dez  

CMA  (MAIOR)  - 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 
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11.4. CIRURGIAS AMBULATORIAIS MENORES NO ANO DE 2020 

CIRURGIA  
AMBULATORIAL 
MENOR  

10  semestre  2°  semestre  
Total  

Jan Fey Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov  Dez  

cma  (menor)  - 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 2.717 

11.5. SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO — SADT EXTERNO 
NO ANO DE 2020 

O Ambulatório oferecerá os serviços de SADT abaixo relacionados, na quantidade de 13.200 
exames, a pacientes EXTERNOS ao Ambulatório, isto é, aqueles pacientes que foram 
encaminhados para realização de atividades de SADT por outros serviços de saúde, obedecendo ao 
fluxo estabelecido pela Secretaria Estadual da Saúde, nas quantidades especificadas: 

SADT  EXTERNO  
1°  semestre  20  semestre  

Total  Jan Fey Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov  Dez  

Radiologia  210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2.310 

Ultrassonografia 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 6.820  

Métodos Diagnósticos  
em  Especialidades  

- 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 4.070 

Total - 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 13.200 

Os exames para apoio diagnóstico e terapêutico aqui elencados estão subdivididos de 
acordo com a classificação para os procedimentos do SIA/SUS - Sistema de Informação 
Ambulatorial e suas respectivas tabelas. 

11.6. MATRICIAMENTO (ACOMPANHAMENTO) 

O AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES OLAVO SILVA SOUZA — AME ITU 
pode contribuir para a qualificação da assistência à saúde e desenvolvimento da atenção 
básica na região e, com isso, integrar os processos na busca da melhoria do acesso pela 
efetiva organização dos fluxos. 

Para isso deverão ser implementadas atividades de matriciamento junto aos profissionais 
das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e das Equipes de Saúde da Família (ESF) que 
compõem a Rede Básica existente na região.  

III  — CONTEÚDO DAS INFORMACõES A SEREM ENCAMINHADAS A  
CONTRATANTE  

A CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE toda e qualquer informação solicitada, 
na formatação e periodicidade por esta determinada. 

As informações solicitadas referem-se aos aspectos abaixo relacionados: 

• Relatórios contábeis e financeiros; 

• Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; 

• Relatório de Custos; 

• Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; 

• Outras, a serem definidas. 
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ANEXO TÉCNICO II 
SISTEMA DE PAGAMENTO 

I - PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS 
Com o fito de estabelecer as regras e o cronograma do Sistema de Pagamento ficam 
estabelecidos os seguintes princípios e procedimentos: 

1.1 A atividade assistencial da CONTRATADA subdivide-se nas modalidades abaixo 
assinaladas, as quais referem-se à rotina do atendimento a ser oferecido aos usuários da 
Unidade sob gestão da CONTRATADA, conforme especificação e quantidades relacionadas 
no Anexo Técnico I - Descrição de Serviços: 
( X ) Consulta médica; 

( X ) Atendimento não médico; 

( X ) Cirurgia Ambulatorial Maior; 
( X ) Cirurgia Ambulatorial Menor; 
( X ) Serviços de Apoio Diagnostico e Terapêutico - SADT Externo; 

1.2 Além das atividades de rotina, a unidade poderá realizar outras atividades, 
submetidas à prévia análise e autorização da CONTRATANTE, conforme especificado no 
Anexo Técnico I - Descrição de Serviços. 

II - AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO 
A avaliação e análise das atividades contratadas constantes deste documento serão 
efetuadas conforme detalhado nas Tabelas que se seguem. 

11.1 Os desvios serão analisados em relação às quantidades especificadas para cada 
modalidade de atividade assistencial especificada no Anexo Técnico I - Descrição de 
Serviços, podendo gerar ajuste financeiro a menor de 10% a 30% no valor do repasse 
para custeio da unidade no semestre, dependendo do percentual de alcance das metas 
dos indicadores constante na TABELA II - VALORAÇÃO DOS DESVIOS DOS 
INDICADORES DE PRODUÇÃO (MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE 
ASSISTENCIAL) e respeitando-se a proporcionalidade de cada modalidade de contratação 
de atividade assistencial especificada na TABELA I - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA 
EFEITO DE DESCONTO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 
CUSTEIO, constantes no presente Anexo. 

11.1.1 Da análise realizada poderá resultar desconto financeiro, bem como 
repactuação das quantidades de atividades assistenciais ora estabelecidas e seu 
correspondente reflexo econômico-financeiro, efetivada mediante Termo de 
Aditamento ao Contrato de Gestão, acordada entre as partes nas respectivas 
reuniões para ajuste semestral e anual do instrumento contratual. 

11.1.2 A avaliação do cumprimento das metas não anula a possibilidade de que 
sejam firmados Termos de Aditamento ao Contrato de Gestão em relação às 
cláusulas que quantificam as atividades assistenciais a serem desenvolvidas pela 
CONTRATADA e seu correspondente reflexo econômico-financeiro, a qualquer 
momento, se condições e/ou ocorrências excepcionais incidirem de forma muito 
intensa sobre as atividades da Unidade, inviabilizando e/ou prejudicando a 
assistência ali prestada. 

II.? Do período de avaliação: 
• lo  semestre - consolidação das informações em julho e avaliação em agosto; 
• 20  semestre - consolidação das informações em janeiro e avaliação em fevereiro 

no ano seguinte. 
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11.2.1 Na hipótese da unidade não possuir um semestre de funcionamento ou haver 
troca de gestor, a primeira avaliação e valoração das metas dos Indicadores de 
Produção (modalidade por contratação das atividades assistenciais), para efeito de 
desconto,  sera  efetivada no semestre posterior. 

11.2.1 Caso a CONTRATADA se mantenha na gestão da unidade, após a devida 
Convocação Pública, com a formalização de um novo contrato de gestão,  sera  
considerado o período de avaliação completo. 

11.3 Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão 
efetuados nos meses subsequentes aos períodos de avaliação, detalhados no item 
anterior. 

11.4 0 valor repassado de custeio no período avaliado, exceto aqueles recursos 
provenientes de "mutirões de procedimentos eletivos",  sera  distribuído percentualmente 
nos termos indicados na Tabela I, para efeito de cálculo de desconto dos Indicadores de 
Produção, quando cabível. 

TABELA I — DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO DOS 
INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA EFEITO 
DE DESCONTO DOS INDICADORES DE 

PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO 

MODALIDADE DE 
CONTRATAÇÃO 

% 

Consulta médica 70% 

Atendimento não médico 5% 

Cirurgia Ambulatorial Maior (CMA) 5% 

Cirurgia Ambulatorial Menor (cma) 5% 

SADT Externo 15% 

TOTAL 100% 

"71 
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TABELA II — VALORAÇÃO DOS DESVIOS DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO 
(MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL) 

ATIVIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE PRODUZIDA FÓRMULA DE CALCULO (EM REAIS) 

CONSULTA 
MÉDICA 

Acima do volume contratado 
100% X distribuição percentual da consulta 
médica (tabela I) X orçamento de custeio do 
período avaliativo 

Entre 90% e 100% do 
volume contratado 

100% X distribuição percentual da consulta 
médica (tabela I) X orçamento de custeio do 
período avaliativo 

Entre 75% e 89,99% do 
volume contratado 

90% X distribuição percentual da consulta 
médica (tabela I) X orçamento de custeio do 
período avaliativo 

Menos que 75% do volume 
contratado 

70% X distribuição percentual da consulta 
médica (tabela I) X orçamento de custeio do 
período avaliativo 

ATENDIMENTO 
NÃO MÉDICO 

Acima do volume contratado 
100% X distribuição percentual do atendimento 
não médico (tabela I) X orçamento de custeio 
do período avaliativo 

Entre 90% e 100% do 
volume contratado 

100% X distribuição percentual do atendimento 
não médico (tabela I) X orçamento de custeio 
do período avaliativo 

Entre 75% e 89,99% do 
volume contratado 

90% X distribuição percentual do atendimento 
não médico (tabela I) X orçamento de custeio 
do período avaliativo 

Menos que 75% do volume 
contratado 

70% X distribuição percentual do atendimento 
não médico (tabela I) X orçamento de custeio 
do período avaliativo 

CIRURGIA 
AMBULATORIAL 
MAIOR 

Acima do volume contratado 
100% X distribuição percentual da cirurgia 
ambulatorial (tabela I) X orçamento de custeio 
do período avaliativo 

Entre 90% e 100% do 
volume contratado 

100% X distribuição percentual da cirurgia 
ambulatorial (tabela I) X orçamento de custeio 
do período avaliativo 

Entre 75% e 89,99% do 
volume contratado 

90% X distribuição percentual da cirurgia 
ambulatorial (tabela I) X orçamento de custeio 
do período avaliativo 

Menos que 75% do volume 
contratado 

70% X distribuição percentual da cirurgia 
ambulatorial (tabela I) X orçamento de custeio 
do período avaliativo 

CIRURGIA 
AMBULATORIAL 
MENOR 

Acima do volume contratado 
100% X distribuição percentual da cirurgia 
ambulatorial (tabela I) X orçamento de custeio 
do período avaliativo 

Entre 90% e 100% do 
volume contratado 

100% X distribuição percentual da cirurgia 
ambulatorial (tabela I) X orçamento de custeio 
do período avaliativo 

Entre 75% e 89,99% do 
volume contratado 

90% X distribuição percentual da cirurgia 
ambulatorial (tabela I) X orçamento de custeio 
do período avaliativo 

Menos que 75% do volume 
contratado 

70% X distribuição percentual da cirurgia 
ambulatorial (tabela I) X orçamento de custeio 
do período avaliativo 

SADT EXTERNO 

Acima do volume contratado 
100% X distribuição percentual de SADT 
Externo (tabela I) X orçamento de custeio do 
período avaliativo 

Entre 90% e 100% do 
volume contratado 

100% X distribuição percentual de SADT 
Externo (tabela I) X orçamento de custeio do 
período avaliativo 	/0 

Entre 75% e 89,99% do 
volume contratado 

90% X distribuição percentual de SADT ExterrtV, 
(tabela I) X orçamento de custeio do período  Vs,  
avaliativo 	 ` a)  . AI 

Menos que 75% do volume 
contratado 

70% X distribuição percentual de SADT Externo'' 
(tabela I) X orçamento de custeio do período 
avaliativo 
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III  - AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE 
Os valores percentuais apontados na tabela inserida no Anexo Técnico  III  - Indicadores 
de Qualidade serão utilizados como base de cálculo do valor a ser descontado, em caso 
de descumprimento de metas dos indicadores detalhados naquele Anexo. 

111.1 A avaliação e a valoração dos desvios no cumprimento dos Indicadores de 
Qualidade podem gerar um desconto financeiro a menor de até 10% do custeio da 
unidade no trimestre, nos meses subsequentes, dependendo do percentual de alcance 
das metas dos indicadores estabelecidos no Anexo Técnico  III.  

111.2 Do período de avaliação: 
• 10  trimestre - consolidação das informações em abril e avaliação em maio; 
• 20  trimestre - consolidação das informações em julho e avaliação em agosto; 
• 30  trimestre - consolidação das informações em outubro e avaliação em 

novembro; 
• 40  trimestre - consolidação das informações em janeiro e avaliação em fevereiro 

do ano seguinte. 

111.2.1 Na hipótese da unidade não possuir um trimestre de funcionamento ou 
haver troca de gestor, a primeira avaliação e valoração das metas dos Indicadores 
de Qualidade do Contrato de Gestão, para efeitos de desconto, será efetivada no 
trimestre posterior. 

11.2.2 Caso a CONTRATADA se mantenha na gestão da unidade, após a devida 
Convocação Pública, com a formalização de um novo contrato de gestão, será 
considerado o período de avaliação completo. 

111.3 Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão 
efetuados nos meses subsequentes aos períodos de avaliação, detalhados no item 
anterior. 

111.4 Para efeitos de cálculo do desconto dos Indicadores de Qualidade, será considerado 
o percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante repassado a titulo de custeio 
CONTRATADA no período avaliado, exceto aqueles recursos provenientes de "mutirões de 
procedimentos eletivos", combinado com os indicadores estabelecidos no Anexo Técnico 

111.5 Fórmula: 

Indicador 

Orçamento de 
custeio no 
trimestre 

Valoração do 
indicador de 

qualidade  

Tabela do 
Anexo Técnico 

III  
Soma dos 

repasses do 
período 

X 10% 
X peso do 

 
indicador 

111.6 Visando o acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão e o cumprimento 
das atividades estabelecidas para a CONTRATADA no Anexo Técnico I - Descrição de 
Serviços, a mesma deverá encaminhar mensalmente, até o dia 11 (onze), a 
documentação informativa das atividades assistenciais realizadas pela Unidade: 

111.6.1. As informações acima mencionadas serão encaminhadas através dos 
registros nas AIH's - Autorização de Internação Hospitalar e dos registros no SIA - 
Sistema de Informações Ambulatoriais, de acordo com normas e  pr  
estabelecidos pela CONTRATANTE. 
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111.7 As informações mensais relativas à produção assistencial, indicadores de qualidade, 
movimentação de recursos econômicos e financeiros e dados do Sistema de Custos 
Hospitalares, 	serão 	encaminhadas 	via 	Internet, 	através 	do 	site  
www.gestao.saude.sp.gov.br, disponibilizado pela CONTRATANTE e de acordo com 
normas, critérios de segurança e prazos por ela estabelecidos. 

111.8 0 aplicativo disponibilizado na  Internet  emitirá os relatórios e planilhas necessárias 
avaliação mensal das atividades desenvolvidas pela Unidade gerenciada e estabelecerá, 

através de níveis de acesso previamente definidos, a responsabilidade legal pelos dados 
ali registrados. 

111.9 A CONTRATADA deverá encaminhar as Certidões Negativas de Débitos Federal, 
Estadual e Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certificado de 
Regularidade do FGTS, tanto da Unidade gerenciada quanto da OSS, além de extratos 
bancários, entre outras informações, nos prazos e condições definidos pela 
CONTRATANTE. 

III.1 0 A CONTRATANTE procederá à análise dos dados enviados pela CONTRATADA 
para que sejam efetuados os devidos pagamentos de recursos, conforme estabelecido no 
contrato. 
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ANEXO TÉCNICO  III  

INDICADORES DE QUALIDADE 

Os Indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da 
unidade gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão, ao 
desempenho da unidade e a qualidade da informação apresentada. 

A complexidade dos indicadores é crescente e gradual, considerando o tempo de 
funcionamento da unidade. 

Com o passar do tempo, a cada ano, novos indicadores são introduzidos e o alcance de 
um determinado indicador no decorrer de certo período o torna um pré-requisito para 
que outros indicadores mais complexos possam ser avaliados; desta forma, os 
indicadores que são pré-requisitos para os demais continuam a ser monitorados e 
avaliados. 

IMPORTANTE: Alguns indicadores  tam  sua acredita cão para efeito de 
pagamento no 2 0, ou no 30  ou no 40  trimestres. Isto não significa que somente 
naquele período estarão sendo avaliados. A análise de cada indicador, a 
elaboração de pareceres avaliatórios e o encaminhamento dessa avaliação a 
cada unidade gerenciada serão efetuados mensalmente, independentemente do 
trimestre onde ocorrerá a acredita ção de cada indicador para o respectivo 
pagamento. 

A cada ano é fornecido um Manual que estabelece todas as regras e critérios técnicos 
para a avaliação dos Indicadores de Qualidade utilizados neste Contrato de Gestão. 

A tabela abaixo apresenta o peso de cada Indicador de Qualidade para a avaliação e 
valoração de cada trimestre. Essa valoração poderá gerar desconto financeiro de até 
10% sobre valor dos repasses realizados para a unidade no período avaliativo, conforme 
estabelecido no item  III  do Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento. 

Pré-requisitos 

.7  Perda Primária - Consulta Médica / Índice de Retorno 

VI Taxa de Absenteísmo - Consulta Médica •7 Alta Global 

/ Taxa de Cancelamento de Cirurgia ,./ Comissão de Revisão de Prontuários 

PESO DOS INDICADORES DE QUALIDADE VALORADOS PARA 0 ANO DE 2020 

INDICADORES VALORADOS 2020 
TRIMESTRES 

1° 2° 30 40 

Matriciamento 15% 15% 15% 15% 

Política de Humanização 20% 20% 20% 20% 

Qualidade na Informação 30% 30% 30% 30% 

Acompanhamento para C.M.A /  HD  35% 35% 35% 35% 
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Diário 011dal Poder Executivo - Seçao I 	 &So  Paulo, 130(24>- 31 

Resolução SE 45, de 18-4-2012,  Mika&  no 0.0. de 2442012, 
Mario para  ISO  exclusive da unidade &solar  include  e sem 
qualsquer  Onus  para a Admirestrareo, o reabirnento em doe* 
dos bens pertencente à Assodareo de  Pals  e Mestres, cuja Ata 
de deliberação e nota flsmi se encontram acostadas nos autos, 
ficando igualmente autorizado ao Núcleo de Administração 
desta Diretoda de Ensino- Região de  Sao  loaquirn da Barra a  fir-
mer  os termos de doação e adotar as providendas necessárias 
intorporeção comibil dos bens moveis ao patrimanio estadual. 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE  SAO JOSE  
DO RIO PRETO 

Segundo Termo de Adkamento - Coleboracao 
Processo: 01499/0079/2016 -  SEE  2141687/2018. 
Parecer Referenda! 0462018. 
Fundamento Legal: Decretos 61.9810016, 62.294)2016 e 

63.934/2018. 
Comenentes: Estado de São Paufu par intermédio da  Seat 

tar.  da Edtrtação,  ea  Renascer Associação Renascer Centro de 
Reabilitaireo e Integra*. 

Objeto: Segundo Termo de Aditamento - Colaboraçao cele- 
brado em 30-12-2016, objetivando o atendimento de educandos  
corn  graves defidandas que não puderam ser benefidados pela 
inclusão em classes comuns do ensino regular. 

Vigênda: 0141-2020 ate 31-12-2020 
Data & assinatura: 27-12-2019 
Odor: RS 867.822,05 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE  SAO  
VICENTE 

Portaria da  Diligent@  Regional de Enema de 3.2-2020 

DispOe sobre Autorkagio de Escola 

A Or/gente Regional de Ensino, com fundamento na Delk 
berareo CEE 138/2016, Resolução SE 51/20170  *mans  nortnas 
vigerrtes, vista do Processo SEDUC-PRC-2019/24345, expede 
a presente Portada: 

Migo 1 • Roam autorirados a Instalação no fundonamen-
to do Estabelecimento de Ensino Escola Atenas - Unidade II, 
situado /Avenida Presidente  Kennedy,  10.400, Bairro  Merman& 
COP:  11.700-750 em Praia Grande,  Est..  de  Sao  Paulo mantido 
por  Estate  de Educação  Infant',  Ensino Fundamental e Ensino  
Medici  Atenas S/S Lida, COPE 04.138.709/0001-09, autorizado 
por Portaria & Dirigente Regional & Ensino, de 13-05-2003, 
publicada no D.O. de 16-05-2003, página 28, tom os Cursos de 
Educarão Infantil, Ensino Fundamental e Ensino MOdAs  bent  
coma, fica aprovado seu  Regimen.  Escolar. 

Artigo r - A Diretoria de Enslno da Região de São Vicente, 
responsável pela supervisSo do estabelecimento de ensino 
zelare  ado  fiel cumprimento das obrigações assumidas em 
decorranda desta Portaria. 

Artigo 3' • Este Porte& entrari em vigor na data de ma 
publicarão 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 3-24020 

Disige sobre Autortack de Mudarrta de 
Endereco 

A Dirigente Regional de Ensino, com fundamento na Deli-
beração CEE 138/2016, Resolução SE 51/7017 e demais normas 
vigentes, I vista do Processo SEDUC-PRC-2019/23649, expede 
a presente Portaria: 

Artigo 1° - fica autorizada a mudança de endereço do 
Estabreedmento An Ensino Cola). Atenas, Código CIE: 811336, 
mantido por Estola de Educarão  Infant%  Ensino Fundamental 
e Ensino Médio Atenas 55 Lida,  CNN  04.138.709/0001-09, 
autorizado por Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 
13-05-2003, publicada no D.O. de 1605-2003, página 28, & 
Avenida Presidente  Kennedy,  10.400, Bairro Vila Mirim. em Prala 
Grande/SP, para a Avenida Professor Daijiro Matruda 704, Bairro 
Maracani,  ern  Praia Grande5E, com os curtos & Educação 
infant/i, Ensino Fundamental e Ensino Médio  

Art.°  P • A escola  continued  a  °imam  os cursos de 
Educação infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio já 
autorizados. 

Amigo r - A Diretoria de Ensino da Região de São Vicente 
responsável pela supervisão do estabelecimento de atrine, 
zelara pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em 
deconênda desta Portaria. 

Artigo 4° - Esta Portaria entrare em vigor na dota de sua 
publicação. 

Portaria do Dirigente Regional de  Disk.  de 3-2-2020 
O Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria *  En*.  - 

Perna° de  Sao  Vicente, com fundamento no Decreto 47.685, de 
28-2-2943,0 Resolução SE 13, de 19-4-2013, enmede a presente 
Portaria: 

Artigo 1° -  Rea  autorizada  Debra  Delgado, RG 14.759.671-
3S/P, Agente de Organtracão Escolar, lotado na E.E.  Dr. lose  
Carlos Braga de Souza, situada à Av. Ortadlio Dantas, 1500, 
lardim  Savoy,  Munidpio de Itanhaém, a ocupar as dependêndas 
da zeladoria da El.  On Jo.  Carlos Braga de Soma.  

Outgo  r As responsabilidades do ocupante da Zeladoria 
estão estabelecidas em Termo de Compromisno deridamente 
assinado pelo Compromitente, pelo Diretor da Estola e  ado  
Dirigente Regional de Ensino. 

Amigo 3° -0 Diretor da  EE. Dr. lest  Carlos Braga de Souza 
zelará pelo cumprimento das obrigações do ocupante da zela-
dodo,  adotando as medidas  necessaries  no rasa de encaminha-
mento para desocuparão.  

Mingo  4 - A pmente  Molina*  tem a valldade por 2 
anos. 

Arego 5' Esta  Pomade  entra em vigor na data da sua 
publicação. 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SUMARÉ  

Porter.  da Dtrigen. Regional de  &ulna  de 8-12- 
2018 

Convocando, para Orientação TécnIca Destentralizada 
• OT  Formareo do e  CAF-2019, es Diretores  ens  - PCGs das 
escolas de Ensino integral dos Anos  finals  e Ensino Médio, para 
a Orientação Thnica Descentralizada -01 de Forma* do e 
C40-2019, come tema &aliasão de resultados e Planejamento 
Fora • Tomada de Dedsão e Gestio de  Resulted..  do Programa 
Ensino integral, a realizar-se: Dia: 1612-2019 Horário: 081130 
is 17h30 - Local: Nas Escolas do Programa Ensino Integral dos  
Arms  finais e Ensino Mtvão & Diretoria de Sumaré. 

Adriana Aparecida de Mmeida Facto RG 20.448.189-2; 
Adriana  Mara Rod.  Ajonas  PG  21.643.8548;  Andre. Roche  da 
Silva  PG  27.894.969-2;  Anthony Tanner,  RG27.628.730-7:Ang-
nio leão Porno/on.  PG:  17.941.495; Ariela Maria Alves Pereira, 
RG: 45.691339-7;Arildo Antonio da Silva  Junior  RG 17.871.862-
2;  Brie  manduco Soares RG 17.646642-3; Claudia Blum...Buena 
RG 23.931.80141, Daniel. Galante B. Cords/re  PG  26.316.468-8 
Elo/ao Pinheino Rdenetto;  Andre  Visall Neto -110. 7.511.134-2; 
Even/do Camila Lopes, 380.347; Glauco Marcelo de Souza Duar-
te RG 21.1324.302; losenaide Neves dos Rei; RG: 16.567.509-3;  
Karin  Serraneto  PG  18.086.543-2::  garde  Regina * Assis  
Correa  RG 18.029.055; Marta Maria de Araújo RG 19373936-7; 
Maria losé  Caron  Gomes  Mein  Cisas PO 4.473.256-9; Mirlo  
Andrei Stein  Comi RG 19.251.936; Regina Marcia Soar. RG: 
11.864.024-0; Sidmar  Candid° Gong..  RG 27.806122-9; Sil-
via Helena Lorematto Paglioto RG 8.319238; Suzana Aparedda 
Alves Pereira, RG: 33.800.147-5;  Stall  Aparedda Galante RG 
17.830.323-9; Marcos Fortes de Bastos RG 22.582.873-x; Mordo 
Alexandre de Oliveira RG 23.149.288; laqueline  Prim  Oliveira 
Santos  co  42.815.115-2.  

(Port.  074) 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE TAUBATE  

Portaria do DIdgente Regional de Ensino, de 34-2020 
Designando,  or  fundamento no Decente 64.187, de 

17-04-2019, e em atendimento ao artigo 67 de  LA  8.666, de 
21-061993, e artigo r da Resolução SE 49, de 17-07-2013, 
os saro/dores abatis, pare, sern prejgro dos vencirnento; e 
das  *main  vantagens de  sets  encargos, constituir a  fun*  
de Gestores e Fiscal: dos contratos de aquisicreo de *era 
allmentidos,  abet,.  

Gestora -  vs.!  - Maria Margarete dos Santos, RG 
27.126.774-4,  Caw:  Assbtente  Maim  Adminisnatrvo, 

Gestora -  Substitute  - Ludmary Marcondes ateira  Lop.  RG 
13406626-1, Cargo: Diretor I -  RCS.  

Os diretores das escolas ertaduais a que se refere esta per 
tarla  sic  os fiscais  locals,  responsiveis pelo ammpanhamarto 
e gestão. 

1 - Processo lidtataric 1986981/2018 -  Process°  de tompra 
Seduc-Prt-2020/04300  -Cottons:  002/2020- Produto:  Forted-
mento de gineros alimenticios para enriquedmento da  alimen-
t-4o escolar ovos * galinha - Reglio de Tathatt; 

2 - Processo licitatório: 1986872/2018 - Processo de  
camera  Seduc-Prc-2020/04298 • Contrato: 80112010-  Predate:  
Fornecimento de generos alimenticim para enriquedmento da 
alknentareo escolar - hortifiutis • Reglio de Taubaté. 

Atribukles dos Gestores e fiscais dos contratos de &quid-
reo de gêneros alimentidos 

Para os produtos perecheis que sião realizados por melo de 
Entrega  Egret  nas unidades escalares, compete as: 

1 - Unidades E.olares da Gestão Centralizada: exercer as 
artivklades relativas ao recebimentc, conferência,  guard%  distri-
buição e controie dos gêneros aitinergdos assinar as 02  (dues)  
vias das Gulas de Remessa no atado raeltimento dos produtos, 
bem corno cadastrar as Guias de Remessa no sistema SAFSP, 
garoa confirmação do recebimento do produto no sigma. 

2 • Diretorias Regionais de Ensino da Gestão Centralize- 
da: exercer as atiddades  relatives  a gestão documental dos 
processos de compra, acompanhar e fiscalizar a  mask  dos 
contratos, realizar as dividedes no sistema Saesp efetuar os 
pagamentos e verificar o cumprimento dos prazos e de outras 
condições estabelecidas pelas obrigações assumidas entre  con  
tratante e contratado. 

Extrato de Contrato 
Modalidade de Licitação: Pregão Eretrenito - Registro de 

Preços 026/DAAA/2019 
Praesso de Ucitação: SEE/1986981/2018 
Protesso de Comer. Seduc-Pro2020/04300 
Contrato: 002/2019 
Contratante! Diretoria de Ensino- Regilo de Taubaté. 
Contratado: Souza e Souza Comérdo de Prodtrtos Alimend. 

dos  Oda.  EPP,  Orel  14.086.640/0001-70. 
Objeto: Fornedmento de gineros alimentklos para enrique- 

dmento da alimentação escolar - ovos de galinha 
Valor total do contra.: RS 9324,00 
Data da assinatura: 29-01-2020 
Programa de Trabalho: 12368.0815.6172.0000  
Nature.  da Despesa: 339030 
Fonte: 005003135 
Parecer  CAE  47/2018 de 17-12-2018. 
Extrato de Contrato 
Modalidade de Volta*: Pregio Eletrônko •  Redid.  de 

Preços 033/DAAA/2019 
Processa de Licitação: SEE/1986872/2018 
Processo de Compra: Seduc-Pm2020/04298 
Contrato: 001/2019 
Comratante: Diretoria de ErtsMo - Região de Taubaté 
Contratado: Souza e Souza Correndo de Produtos Mimenti. 

dos Ltda. EPP,  CNN  14.086.640/0001-70. 
Objeto: fomedmento de generos alimerredos para  adored- 

men.  da alimentarga 	-Mites  legures, verduras e folhos. 
Valor total do contra.: RS 62696,60 
Data da assinatura: 29-01-2020 
Programa de Trabalho: 12368.0815.6172.0000  
Nature.  da Despesa: 339030  
Foote:  005003135 
Parecer  OBE:  48/2018 de 17-12-2018. 
Extrato * Contrato 
Modalidade de Ucharão: Pregão Eletregoo Registro de 

Preços 033/DA0.A/2019 
Processo de Volta*: SEE/1986872/2018 
Processo de  Comma:  SEE/235250/2019 
Contra.: 002/2019 
Contratante: Diretoria de Ensino RegiSo de Taubare 
Contratado: Souza e Souza  [omen.  de Produtos AlimeMS 

dos Ltda. EPP COPE 14.086.640/0001-70. 
Objeto: Fomedmento de gêneros alimenIdos para end- 

quedmento da alimentareo escolar FM. Legumes. Verduras 
e Folhosos 

Valor total do contrato: RS 150.852,16. 
Data & assinatura: 04/02/2019 
Programa de Trabalho: 12.368,0815.6172.0000 
Natureza & Despesa: 339030  
Eon.:  005003135  
Parma  Cl/SE:48/2018, de 17-12-2018. 
(Publicado nommente por ter saldo com IncorreçO. no 

0.0. de 9-2-20201 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
VOTORANTIM 

Portada do Dirigente Regional de Ensino, de 3-2-2020  
Div&  sobre  Avow*  de Regimento Escolar 

O Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de  End-
*  Região de Votorantim, com fundamento no Dem. 
64.187/2019,  OM  fundamento no Deliberação CEE 1097, Deli-
beração CEE 138/2016, Deliberareo CEE 144/2016,  Ekberg.  
COO 155/2017 alterada  *la  Deliberação COE 161/2018, e 
vista do  Prot  SPDOC-1263441/2018, expede a presente Portada: 

Artigo 1' - Oca aprovado o Regimento Escolar da E.M.E./.P. 
Vereador Francisco Munhoz Sarrthes, situado á Ao Bom lesas, 
sln° - Distrito do Porto • Capela do Alto, que prevaleceri sobre 
o anterior. 

Artigo r - A Diretoria de Ens/ta - Reg& de Votorantim, 
responsivel pela supero/são do estabelecimento de ensino,  
Wad  pelo fiel cumprimento das normas con/So/asno  Regiment°  
Escolar, objeto desta  Ported.  Migo 3' - Esta Portada min em 
vigor na data de sua public:4o 

Saúde 
GABINETE DO SECRETARIO 

Magmas  SO-  14, de 9-3-2020  
Dap&  sobre as prestações de togas tangentes 
aos insbumentca de conAnico celebrados  so  
ambito da Pasta° Wnculad. ao Sistema Eletõnko 
de Gestão de Conwanica  Sam;  co/á providenoas 
conelatat 

O Secreteno de Estado de  Sage,  considerando, 
- A obrigatorie&de & ores.* de contas por parte de 

pessoa No ou jurldlos, de direito  MOOD  as de direlto  mitred°,  
que utilize, arrecade, guarde, gerende ou administre dinheiro 
bens e valor. públicos ou pelos quais o Estado responda, ou 
que, em nome deste, assuma obrigações de naturma  petunia.;  
conforme previsto nos  ankles  70, paragrafo único da Constr.  

Wirreo Federal e artigo 32, parágrafo  reds  da Consdluireo do 
Estado de Sio Paulo 

- A Resolução  SS  - 132, de 1412-2015, que Institui, no 
imbito da  Secrete&  a Sistema de Gestão & conrenios pare 
repasses financeiros, danam/nado  'Sari',  que viablitra ouso do 
melo eletrônico para a realtrareo de processes administrativos 
que  taunt  & orle/tração de comrenios no  ambit)  do Sistema  
Uric°  de  Sage  - SUS/SP, para transferência voluntáda de  recur  
sos financeiros para utilização espectfica por torgãos públicos, 
munldpios, e entidades  sort  fins lucrativos; 

- A Resolução  SS  • 32 de 17-04-2018, que dissitie sobre  
names  a serem observadas nos processes de prestação de 
contas de reorsos financeiros repassados por força de con-
tra* firmado com entidades públicas filantrepicas ou xm 
fins krtrativos ou ainda consirdos e munidpios para  outdo  
e inwstrmentos ou qualquer  mho  objeto que vise à  Rom.  
o aperfeiçoamento das atividades de assistinde à salde no 
ambito do SUS/SP; 

- Que a prestação de contas =dial meio de aferição de 
regularidade da aplicação dos recursos repassados em decor-
rinda dos comstinios celebrados no  ambit°  da  Secret..  de 
Estado da Sal* 

Resolve: 
Artigo 1° -  Rea  essabelecido que todas as prestarees de 

comas dos repassas oriundos de transferencias  voluntaries,  
formalizados por melo de convênios e  terms  aditivos finnados 
com entidedes priblicas munidplos, consordos assim como com 
erredades filantreplus com ou  sent funs  lucrativos, celebrados 
pela  Secrete,.  de Estado da  Sage  tramitarão em meio fIsico, 
excetuada a obrIgatoria Indus.ác de dorumentmio, que  seni ors  
meio eletrenico no Sistema  Sad,  de acordo tom as normas pre-
estabeleddas quando da formalizarão do ajuste  

Area,  2'- Esta Resolução entra ems/gonna data de sua 
publicareo, ficando revogada a Resolução  SS-75, de 01-11-2018. 

COORDENADORIA DE CONTROLE DE 

DOENÇAS  

GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO  

Extrato de Termo  Addeo  
Processo. 001.0700.000.450/2017 
Inexibilidade de Licitarem 010/2017 
Corrtrato: 025/2017 
Tento Adidvo de Prorrogação ao Contrato 025/2017 

que entre si celebram o Estado de  Sao  Paula, por intermedio 
da Coordenadoria de Cont.. de Doenças -  Gnaw  de Geren-
Owego Administrativo  co  empresa Viareo Corneta S/A pare 
fumes/morte de passagem de transporte coletivo para as 
colaboradores do Núcitto de Operações Regionais de Franca e  
Sao lore  do Rio Preto. 

Cliusula Terceira - Da Vlgência e Das ProrrogaçCes 
0 presente contrato  flu  prorrogado pelo perlado de 30 

meses a partir de 01/12/19 e com *mino em 31/05/22. 
Cláusula Sigma - Dos Preços no/es Reajustes 
A Contatado obriga-se a a .ecuter os serviços objeto 

deste contrato mediante os seguintos ca/ores unitários: 
Trecho - Conmndonal -  Came-  Franca X  Sao  Paulo - RS 

115,00-RS 200,00,  Sao  Paulo X Franca-RS 120,00-RS 200,00,  
Sao fore  do Rio Preto 0030 Paulo-RS 119,50-RI 191,00, Sio 
Paulo X  Sao lose  dolo Preto-RS 121,99R-S 193,00 

Os preços alma serio reajustados mediante a atual/ração 
do doão competente diga-se Agencia de Transportes do Estado 
de Sio Paulo - Artesp. 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ  

tamped.  do Diretor Tecnico do Departamento de 
Saúde, da 3-2-2020 

Dispense de Ucitareo, 002/2020 
A vista dos elementos contidos no Processo • SES-

-PRC-2020/04717, promovido pare aquisição de galIs de  aqua  
mineral de 20 litros: 

I. Aprovo o Termo de Referencia de lb. 04 a 05; 
II Autorizo a referida ditrpese e doo/aro a dispense de 

lidtarão tom fundamento no indso II do Amigo 24 & Lei Fede-
ral • 8.66693 essas atualtraks pare o item  Wilco. WWI*  
a empresa Disnibuidora Formo. Luta.-Me no mior mensal de 
RS 11150,00, perfazendo o valor total de RS 5.550,00 pare o  
*dodo  de 3  noses,  considerando o valor da aquisklo.  

III  Em cumprimento ao disposto no Arego 48,  Ind.',  & 
Lei Complementar • 123/2006, atualtrada pela Lei Complernen.  
tan  - 147/2014, e 000/Sgo3. Inciso Ida/el Estadual - 16.928, 
de 16-01-2019, acolho a  justificative  para a contratação da 
referida empresa. 

IV. Declare a razoabilidade dos presos ofertados, nos temrte 
do Migo 2' do Derteto '30.226/1592. com  baca na pesquisa 
de preços efetuada, uma  on  que trate-se de rsenor cai cuia 
orçamerrto apresentado atende is necessidades desta unidade. 

li /S contratação deverá ser forrnalizada mediante a assi-
nature de termo de contrato, cuja minute acostada As fls. 87 
a 95 aprovo. 

Termo de Adttamento ao Contrato 
Processo: 001.0701.000.178/2016 
Processo SPDOC: 195388/2019 
Contra.: 049/2016 
Modalidade: Pregão Eletrônico - 053/2016 
Contratante:  Institute Molt  Luta 
Contratada: Unk  Card  Beneftrios Eireli .Me 
CNPS da Corrtratada: 12.039.966/0001-11  
Object  Tento Aditivo de Redução ao Contrato assinado 

em 29-07-2016, para ores.* de servIços de gerendamento 
de abastecimento de rombmtveis de velculos e outros seMms 
prestados  pa  postos rtedenciados para adequar os preços de 
um item, por se encontrar adma dos preços referendais, de 
atordo astro artigo 65, da  be  Federal' 8.666/93, e alterações 
poster/once. 

Valor Mensal Atual: RS 25.308,05 
Valor a ser Redtaidm RS 0,56 
Valor com Redução: RS 25.307.49 
Vigênda: A partIr de 10.01-2020 
Data Acordo: 10-01-2020 

CENTRO DE VIGILANCIA SANITARIA 

GRUPO DE VIGILANCIA IA VI - CAPITAL 
Despacho da Diretora Ttrmica, de 3-2-2020 
remando PUblico: 
Lavratura de/Soto de infração -4800072  
Ent  Nome & Empresa: Hospital Indenpedência Zona  Lest*  
Cnpj 71.951.099/0001-55 
Alieklade:Atendimento Hospitalar 
Estabelecida A Rua Unrturans, 01-  Cep  08061-100 -  São 

Miguel Paulista São Pado -  Sp.  
Protocolo  WWI  000381/2020-N01. - Processo 

001.0711.0000522020- S. -Prc -2020/03769 
'0  inflator  Poderi Oferecer Defesa Ou Impugnarão de Auto 

de Infração no  Pre.°  de 10(Dez) Dias, Contados a Para de Sua  
Ganda,  Confortne a Legislação Senitária em Vigor. Na Ausanda 
de  Del,. Seri  Lavrado o Auto de imposição de Penalidade'. 

Lavratura de/Soro de Infra* -  Alf  033829 
Em Nome da Empresa: Cantinho do  Hated  Estadonamento 

e Commande Oral 
Cnpj 19.241.409/0001-28 
At/do/ado: Restaurante 
Estabelecida A Avi 8/mano  Marchetti,  800.  Cep  05038-000 

-Lapa -  Sic  Paulo - 

Protocolo InIdal 000382/2020-N01 • Processo 
001.0711.0000S3/2020- Ses •  Pro  2020/03756 

'0 Infrator Poderá Oferecer Defesa Ou Impugnação de Auto 
de Infra*.  Pram  de 10(Dez) Dias, Contados a Partir de Sua 
Crende,  Conform.  a Legislação Sanitida  ern  Vigor. Na Aurencia 
de Defesa  Seri  Lavrado 0/Sate de Imposição de Pena/idade'. 

Lavratura de Auto de  Inhere°  - Aif 033838 
Em Nome &  Empress:  Mirante Fr.. Verduras e Carnes 

do lardim  Sao  Paulo 
Cnpj 27.573.194/0001-70 
Adoidado: Mercado 
Estabeledda  AA.  Leondo de Magalhães, 4E4 -  Cep  02042-

°00-  Imam Sao  Paulo' Sio Paulo- 
Protocolo  Initial  000481/2020-N0I - Processo 

001.0711.000069/2020 - Ses - Prt. 2020/03758 
'0 infrator Poderá Oferecer Defesa  Du  Impugnação de/Surto 

de Infra,* no Praia de 1 0(Ded Dias, Contados a Partir de Sua 
Canc. Conforme a  Legg.*  Sanitária  ern  Vigor. Na Ausênda 
de Defesa  Seri  Lavrado o Auto de Imposição de Penalidade. 

Lavratura *Auto * 	 028900  
Ern  Nome da Empresa: Spdrn-Assodareo Paulista para 

Desenvolvimento & Medi/na/hospital  Sao  Paulo 
Croj 61.699.567/0001-92  
Mottle*  Atendimento Hosphalar 
Estabelecida A Rua Pedro de Toledo. 272-  Cep  04039-006 

Vila  Clementine-  São Foco/o- 
Protocolo InIcial 000454/2020-N01 - Processo 

001.0711.000066/2020 - S. - Pro202093770 
'0  inhaler  Podere Oferecer Defesa Ou  Impugn*  devoto 

de Infra* no Praro de t0(Doa) Dias, Contados a Partir de Sua 
Clinda. Conforme a Legislação Sanitárla  en  Vigor. Na Ausênda 
de Defesa  Seri  lavrado o Auto de Imposição de Penalidade. 

Lavratura de Auto de Infração-MI 028877 
Em Nome da Empresa: Hictroltemel Desentupidora Ltda 
Cnpj D4.921.125/0001.05 
Atividade Imuntracão e  Commie  de Pragas 
6-tabeiedda A Rua Frandsoo  Merton,  181-  Cep  05634-160-

Imam  Monte (asnal'  Sao  Paulo -  Sp.  
Protocolo Inidal 000455/2020-601 - Processo 

001.0711.000067/2020 - Ses-Prx-2020/03776 
'0 Infrator  Eroded  Oferecer Defesa Ou  Impugner*  de Auto 

de Infração no Prazo de 1010ed Dias, Contados a Partir de Sua  
Cando  Confonne a Legislareo  Satire&  em Vigor. Na  Aug.&  
de Defesa  Seri  Lawado couto de  Imp.*  de Penalidade'. 

Lertatura de/Soto de Infração  -All  033835  
Ent  Nome &  Emery. Carte..  Comérdo e  ingot&  
Cnpj 45.543.915/0027-10 
Atividade: Supermecados 
Estabelecida A Rua Ribeiro Lacerda, 940-  Cep  04150-000-

Basque  &  Sage-Sao  Paulo -  Sp.  
Protaolo  initial  000449/2020-N01 - Processo 

001.0711.000065/2020 - Ses-Pro2020/03753 
'0  ',theta  Poderá Oferecer Defesa Oulmpugdmião de Auto 

de Infra* no Prazo de 10(Dez) Dias. Contados a Par. de Sua 
Conforrne a  Legate*  Sanitária em Vigor. Na  Austin.  

de Defesa  Seri Unwed°  o Auto de Imposkao de Penalidade'. 
Indeferida a  Solicit,*  Protocolado Sob 003728/2019-N01, 

do/coo/ação de  Rearm  de Defesa  Owosso,  Referente situ/Io de 
Infra,*  Alf  028691 De 25-04-2019 

An Nome &  Empress: hoary  Quimka Ltda  Epp  
Cnpj 05.580.609/0001-09 
Atividade: Fabricação de Produtos de Saneantes 
Estabeleddo A itua Miguel Magghies, 52182-  Cep  02710-

090. Umao-Protocolo Ins/al 002536/2019-N01 
Processo 001.0711.000373/2019- GPO/SC 1124167/2019 

GRUPO DE VIGILÂNCIA XXX - JALES  
Porter.  GVS • ido 3-2-2020 
A Diretora %mica & Saúde II de acordo tom o  Dare.  

- 51.307 de 27-11-2006 e nos tennos de Rue.*  SS  - 297 
* 01/09/95, publicada  an  02/09/95, & Portaria CSS - 6 de 
01-11-2006,  public.. ern  02-112006, som fundamento nos 
antigos 92 a 96 e  setts  parágrafos & Lei - 10.083, de 23/09/98, 
considerando que nenhuma autoridade sanitária *era exercer 
as atnbuições do cargo  sent mink  Credendal de identificação ou 
a oSpla da Portaria que os designou, juntamente com  doormen-
.*  Identificação com foto resolve: 

Ni/go 1 - Constituir a Equipe de tnalinda Sanitária do 
Grupo de Vigilanda  Smite&  de Mies - OVO SOC<, composta 
conforme segue: 

Integrante  PG,  Cargo/Função: 
1 'Magali Pigari  Prate,  12.740.788 - Diretora Técnica de  

Sage  II 
0-doido Sreadeck de Alma*, 27.940.930-8, Agente TAL 

AssIstanda à  Saida  
3 - Cristina Tarada Takernoto, 9.568.119, Grurgi6DentIsta 
4-  Fla& Alvarez  Ferreira Caramelo 18381.817, Enfenneira 

-/are Carlos 2ambon, 8.494.613-1, Engenheiro 
6 -  Larissa  Riga Furtado Cardoso 42.609.7669, Enfermeira 
7' Ludeni 01st/na Tronti  Morel,  21.148.291-2, Cirurgia-

-Derresta 
8 - Majorie Cristina  Cortez  &  Comm  5.825338, Agente 

Têmico de Saúde 
9 - Tere. Mar/Sn/ta  Migraine Abbe,  13.917.354,  AIMS  I 
Migo 2 - Esta Portada entra em vigor na data de sua 

publicação. 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE 

CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE  

Contrato de  Gargle  
Modelo Referendal. Contrato de  Garda  -  wood* pet'  Cl 

no Processo 001/0100/000366/2006 -  Parer. CUSS  877/2019 
CONTRATO DE GESTA0 
SPOOC 2416901/2019 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE  SAO  

PAULO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DA SAODE,  so  CEN-
TRO DE ESTUDOS E PESQUISAS  'DR.  JOAO  AMMO.'  - CFJAM 
QUALIFICADO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÓDE,  PAM  
REGULAMENTAR 0 DESENVOLVIMENTO DM AÇÓES E  SERA.  
ÇOS DE SAÓDE, NO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDA-
DES OLAVO SILVA SOUZA -AME ITU. 

Pelo  presents  instrurnerrto, de  on  lado o Estado de  Sao  
Paulo por intermédio da Secretaria de Estado da Sal*, com 
sede nesta do/ode na Ao  Dr.  En/as de Caralho Aguiar 188, 
neste ato representada pelo seu Secretario de Estado da  Sage, 
damn.  denominada CONTRATANTE, e de outro  !ado  o Centro 
de Estudos e Pesquisas 'DE  Mao  Arnorire - CEIAM, com  CNN/  
ME 66.518267/0001-03, Insalto no CREMESP sob 942911, com 
endereço à Rua  Darter Lund,  41 - Men:lade - São Paulo - SP 
e  corn  estatuto arquivado no 3' OH/al de Regista de TIMM e 
Dommentos e  GM  de Pessoa/rolo/loa - SP, microfilme 736023, 
neste ato representada por sua Diretora Presidente doravante 
denominada CONTRATADA  tondo ern  vista o que dispre a Lei 
Complernentar 846. de 4 de fracho de 1998, e considerando 
a  declarer*  de dispensa de  later,.  inserida nos autos do 
Processo n• SPDOC 2416901 hindamentada nos 1' e 53., do  
Mfg°  6', da Lei Complementar 846/98, e ainda em confonni-
dade tom os prindgos norteadores do Sistema único de Saúde 
• SUS, estabeleddos na Leis Federais 8.080/90 e 8.14290, com 
fundamento no Constituição Federal, em especial rasou artlgo 
196 • seguIntes e na  Condit.*  do Estado de  Sao  Paulo em  
impala!  o seu artigo 218 e seguint. RESOLVEM celebrar o 
presente CONTR./JO DE GESTA0 referente ao gerendamento e 
execucão de dividedes e serelms de  sage  a serem desenvol-
vidos no AMBULATÓRIO MEDICO DE ESPECAUDADES OIAVO 
SILVA SOUZA -AME ITU cujo uso fica  *rink.°  pelo  *dodo  de 
viganda do prasene contate, mediante as seguintes dáusulas 
e tondirrees 

lignpronsaollklal 
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conformidade  coon  o deposto no 6 3.  do  edge  da Lei  Corm 
plunder  846/98,  preceded  à  writ.*  trimestral do desem  
vehement°  das atividades e retomo obddo pela Organize* 
Social de SaOde com a aplicação dos recursos sob sue gestão 
elaborando relatório dramstandado, encaminhando repia 
Assembleia Legislado. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 
A verifdareo de  gm  trata o'capir desta  &wale Made  ae 

ampirnerrto das oreetrtzes e meas definidas pare a CONTRATADA. 
reseingirsei aos  mikados *tides one  sua ereoick  *Ms  oks 
indicadores de desernpenho estabeleddo;  ern  confronto oorn as 
metes pactradas e  corn  a eronorniddade no desenvolvirnento das 
respectives atividade,. os quais serio consolidados  pea  ire*do 
responsivel da CONTRATANTE e er.minhados aos membros cla 
Comissão  *Ayala*  da Um* dos Contra. de Gestão  ern  
tempo hábil para a realitareo da avaliação trimestral. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
A Core** de Avaliação da  Exec**  dos Contratos de  

Gestic,  deeere elaborar relaterio anual  conclusive  sobre a ava-
liarão do desempenho da CONTRATADA. 

PARAGRAFO TERCEIRO 
Os  Melees  deverão ser encaminhados ao Secretário & 

Estado & Saúde pare subsidiar a  *Mao  do Governador do 
Estado acerca & manutenção da qualificação da entidade como 
Organize.* *dal de  Seale.  

CLAUSULA QUINTA 
DO ACOMPANHAMENTO 
A  mew*  do presente será acompanhada  pea Comte-

nodosa de Gestão de Contratos de Serviços de  Saida,  através 
do disposto neste Contrato e seus Anexos e dos instrumentos 
por ela definidos, 

CLAUSULA SEXTA 
DO PRAZO DE VIGENCIA 
Optem de  elk.  do presente Contato de Gestão será de 

05 )/non) anos, iniciando-se em 01-02-2020. 
PARAGRAFO ÚNICO 
0 prazo de vigência  =trawl  estipulado não edrne a CON-

IRATANTE da comprovagio da  addenda  de recursos °game. 
tariOS pare a efetiva continuidade de prestação dos *viços nos 
exerddos finenceiros subsequentes ao da assinetura deste  castrate.  

ciAusuiAstnmA 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Pela presto* dos sendos objeto deste Contrato de  Gm-

do, espedficados no  Anon  Tésnim I -  Deere*  de  Service  a 
CONTRATANTE repassará à CON1RATADA, no prazo e  odder%  
constantes neste  instrument°  e  on  seta anat., a importanda 
global ereimada de RS 50.691.794,05 

PARAGUAIO PRIMEIRO 
Do montante global mendonado no 'caput' desta 

diusula, o valor de RS 9.451.012,45, onerará a rubrica 
10302.0930.4852.000 no Item 33 90 39 75 no  enrol*  de 
2020 cure repasse dar-noá na modalidade Contrato de Gestão,  
conform.  Instrugles do TCESR 

CUSTEIO 
UGE 090192 
FUNÇÁO PROGRAMÁTICA 10.302.0930.4852.000 
NATUREZA DA DESPESA 33 90 39 75 
FONTE DE RECURSOS: Fundo Estadual de Saúde - Lei 

141/12 

MÊS CONTRATO DE 
GESTÃO 

Janeiro - 
Fevereiro 859.182,95  

Margo  859.182,95 
Abril 859.182,95 
Maio 859.182,95 

Junho 859.182,95 
Julho 859.182,95 

Agosto 859.182,95 
Setembro 859.182,95 
Outubro 859.182,95 

Novembro 859.182,95 
Dezembro 859.182,95 

TOTAL 9.451.012,45 
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CLAUSULA PFUMEIRA 
DO OBJETO 
I. 0 presente Contrato de Gentio tem por objeto a  ape-

redone.*  da gestio e  mew*,  pela CONTFLATADA, das 
atividades e  services  de saúde no AMBULATÓRIO MEDICO DE 
ESPECIA11DADES OLAVO SILVA SOUZA - AME ITU, em  con.  
midade com os Anexos Témicos que  integrals  este Instromento. 

2-O objeto contratual executado  clever* Minya  o fim a que 
se destine  can  eficka e qualidade requeridas 

3-Platen  parte  integrant.  deste  Connate:  
a) 0 Anexo  Malice  I - Desaireo de Serviços 
b) 0M000 	II- Sistema de Pagamento 
c) 0 Anexo Témico  III  - Indicadores de Qualidade 
CLAUSULA SEGUNDA 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
Em cumprimento as suas obrigaree, cabe A CONTRATADA 

arem das obrigarees constantes das especificagres  teems  nos 
Anexos e daquelas estabelecidas na legislação referente ao 
SUS,  born  come nos diplomas federal e estadual que  regent  a 
presente contratarea as seguintesi 

1-Prestar  on  serviços de  set*  que estio epedfimdos no 
Mexo Tios/co I • Prestação de Senriços ipopulaçio usuária do 
SUS -Sistema  onion  de Saúde e do Instituto de Assistenda  Midi-
orado Servidor  Prelim  Estadual - LAMSPE. contente determine 
a Lei Complementar 971/05 e de acordo  can  o estabelecido 
neste contra. 

2- Dar atendimento exd.rvo Adornando dos usuirios do 
SUS e do IAMSPE (Lel Complementar 971/2005) no estabele-
cimento de saúde cujo uso  the  fora penniddo, nos termos do 
artigo r,  Ind*  to. do Lei Complementar 846/98; 

3.  Dime;  por  rages  de planejamento das atividades assis-
[encl., de infonnaçio oportuna sobre o  teal  de residência dos 
pacientes atendidos ou que  the  sejam referendados para atendl-
menrx registrando o município de residindo e, para  on  residen-
tes nesta capital da Estado de Sio Paulo, o regIstro & regik de 
cidade onde residem (Centro, Leste  (Jesse,  Norte ou Sul); 

4- Responsabillzarse pela indentrerão de dano decorrente 
de 40 ou  °miss*  voluntária, ou de negligênda imperida ou 
improdênda, que ma agentes nessa qualidade, causarem a 
paciente aos órgãos do SUS e a termites a estes vinculados, 
bens corno aos bens  Plaices  móveis e imóveis objetos de 
penes.* de use de que trata a  Le  Complementar 846/98, 
assegurando-se o dIreto de regresso contra o rtsponsavel nos 
casos de  dole  ou culpa, sem prejuao da aplicação das demais 
sanrees cablveis; 

4.1- A responsabilidade de que trata o item anterior 
estende-se aos casos de danos causados por falhas  relatives  
prestarão dos serviço; nos termos do  art  14 da Lei 8.078, de 
11-09-1990 (Código de Defesa do Consumidor); 

5- Restrain;  em caso de desqualificarão, ao Poder  Pea.,  
o saldo dos recursos liquidos resultantes dos valores  *le  
recebldos; 

6-  Administer  os bens  mead  e imdwis mre uso  the  fora  
permit.,  em conformidade com o disposto nos respecteroo ter-
mot  de pennisreo de uso, até sua restituireo ao Poder  Pali.  

6.1- Comunicar I instanda  responsive  da CONTRATANTE 
todas as aquisições de bens Inoveis que  teem realized.,  no  
pram maxim°  de 30 (tinta) dias  epos  sua ocorrência; 

6.2- Na aquisição de bens móveis deverão ser efetuados  
on  respectivos petrimoniameno e registro no Sisterna de Admi-
nistrareo e Controle Patrimonial (ACP), observada a Clausula 
Terceira, item 3 do presente contrato; 

6.3-A CONTRATADA devere proceder à devolução de bens 
ao Poder Público Estadual, cujo uso fora a ela  permed°  e que  
nee  mais sejam necessários ao cumprimento das metas avença-
das  vase  tomem insereivels. 

7-A locação de imervel pela Organize*  Seder  de Saúde,  
corn reams  do Contrato de Gestio, dependerá de prévia 
pesquisa de mercado,  contend°  ao menos 3 (Ws) imóveis do 
interesse, a ser submetida à Secretaria de Estado &  area  cor-
repondente, que se pronundara, em are 30 (tinta) dias, ap6s 
consulta ao Conselho do Patriminio Imobiliário para verificar a 
existencia de próprio estadual  disport*  para use consoante  
Mice  3., I, 'c' do Demo 64.056/2018; 

7.1-A locação do imóvel se destineri à execurão das ativi-
dades finalistices do Contato de  Gestic.  consoanteArtigo 0,11, 
61. do Decreto 64.056/2018; 

8- Transferic integralmente a CONTRATANIE em caso de 
desqualificareo ou extinreo & organize*  nodal  o parminia,  
on  legados ou doarees que  the  foram destinedon, em  rack  
do contato de gestia bem como os excedentes finance,ens 
decorrentes de prestação de senriços de .istênda à saude na 
unidade cujo uso Me fora permitido; 

9- Castrate,  se necessário, pessoal para a execureo das 
atividades previstas neste Contrato de Gesteo, responsabili-
undo-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fixais e 
comerdes bem coma dissIdios coletivos e amprimento das  
norms  !dais Agentes nos ambitos munidpal, estadual, federal 
coo  names  internas de segurança e medicine do trabalho resul-
tantes da execureo do objeto desta avença, sete a transferênda 
de qualquer  Onus  a CONTRATANTE; 

10- Instalar na unidade cujo uso  the  fora pennitido,  'Sed-
er  de Atendimento ao Usuário', devendo encaminhar 5 Secreta-
dado Estado da Saúde relatório de suas  ridded.  conforme o 
disposto nos  Mews  dente  [entree  de  Gestic;  

11- Manter,  on  perfeitas condirees de uso,  on  equipamen-
tos e instrumental neasserios pare a realização dos serviços 
contratados; 

12-Em se tratando de senriço de hospitalize* informas 
sempre que  solicited°,  à CONTRATA/fIE. o número de vagas dis-
poniveis a fim de manter atualizado o serviço de atendimoosto 
& 'Central de Vagas do SUS (plantio coMroladori, bem come  
indices  de forma  =Meade  e  ern  lugar  velvet  na unidade, o 
número de mgas existentes no  die;  

12.1 Em se sanando de serviços exclusivemente ambulato-
dal; integrar o Serviço de Marcelo de Consultas instituido pela 
Secretaria de Estado da  Sae&  se esta assim o definir, 

13- Adotar o simbolo 00 nome designativo da unidade de 
saúde cujo Liso file fora permitido, seguido pelo nome  designati-
ve,  'Organize* Social de Saúde'; 

14. Reponsabillearse por cobrança indevkla feita ao padente 
ao seu representante por Pmfmersal dtsPrePea presraden do  

service  ou proposta em  redo  da  ewe*  deste contrato; 
15. Mantes settee  ata/dado o prontuado media o arquIvo 

médko e o registro dos  exams  dos padentes pelo  pram Memo  
*OS (dom) anos, revoa/vades  on  praxes preristos em dx 

16- Nao  utilizer  nem permair que tercelros  indium  o 
paclente para fird de experimentação, exceto nos cases de 
consendmdto  inform*,  deridarnente aprovado pelo  Camel  
Nodosa) de loca em Pesquisa Consentido, quando dewrá haver 
manifestação expressa de consentimento do padente ou de seu 
representante legal, por meio de tento de r.por.bilidade pelo 
tratamento a que sere submetido; 

17- Mender  os podentes com digniclade e respeito de 
modo universal, igualdario humanizada mantendo-se sempre a 
qualidade na prestação dos *nriços; 

18- Aber  aviso,  ern  Irmo visrvel, de sua condição de 
entidade qualificada coma Organizareo Social de  Sake,  e de 
gratuidade dos serviços prestados nessa condição; 

19- Jusdficar ao paciente ou ao seu representante, por  
ea.,  as razbes técnkas Bleedos quando da dealsão de  non  
realize* de qualquer ato profissional preristo rime Cantata 

20•  Ent  se tretando de serviço de hospitalizareo, perredr 
a data ao padente  Interlude  diariamente respeltandose a 
retina do sere°, por  period° Memo  de 02 (duos) horas; 

21-Em se tratando de serviço de hospitalizaçao assegurara 
presença doam acompanhante,  ern  tempo integral, no hospital, 
nas  Intestacies  do gestantes, arsepea  adolescent.  e Idosos,  
corn  direito a alojamento e alimentação; 

22- Esdarear  on  padentes sobre  sets  dintitos e assuntos  
*naiades  aos serviços oferecidos; 

23- Respeltar a  *cis.%  do padente ao consendr ou recusar 
prestação de serviços de *Ode, salvo nos casos de iminente  
edge  devido ou obrigação legal; 

24- Garentir a confidendalidade dos dados e inform/46es  
relatives  aos padentes; 

25- Assegurar aos padentes o direito de serem assistidos,  
religiose  e espiritualmente por minero de qualquer  ado 
religiose.;  

26-Em  or  tratando *  sedge  de hospitalize*,  passer  is 
manter em pleno fundonamente 

Comissio de Prontuido Médico; 
Comissão de óbitos e; 
Comissões de  Etta  Media e de Contr. de  Inhere°  

lespitalar; 
27- Forneceras paciente atendido, por ceiresdo dosar saida, 

seja no Ambulatória. Pronto-Socorro ou Unidade Reset:ea; 
re/st/rio dramstandado do etendinserto prestado, denominado 
'INFORME DE ATENDIMENT0', do qual devem constas no  
minima  os seguintes dados: 

1- Nome do padente; 
2-None  da Unidade de atendimento; 
3-  Loathe*  do 5...ago/Hospital  *Memo,  munic(pla 

estado); 
4- Motivo do atendimento  (CID-10); 
5- Data de admIssao e dota da  eta  (em caso de interna-

ção) e; 
5-Procedimentos realizados e tipo de órtese, prótese dou  

materials  empregados, quando foro use 
27.1-0 cabeçalho do documento deveri  center  o  *seine  

edarecimente "Este conta sere paga com recursos públicos 
provenlentes de seus impostos e contribuições  soda's':  

27.7- Colhera assinatura do padente, ou de se. represen-
tenses legais, na segunda via do relatódo, arquivando-a no  prat-
lead°  do paciente pelo pr-wo de 05 (dnoo) anos, observando-se 
as excerees previstas em lei; 

28. Limiter  suas despesas somo pagamento de rernunera-
re° e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos 
dirigentes e empraprins das unidades de saide a 70% do valor 
global das d.p.as de custeio das respectivas unidades hospi-
talares e80% para as despesas de custeio das demais unidades; 

29. A remunerareo e vantagens * qualquer natureza a 
serem percebidos pelos dirigentes e empregados das unidade 
gerendadas  sin  poderão  ender  os  eves  de remuneração 
pattedon na rede privada de saúde, obsevando-se a média de 
edores de, pelo menos 10 (der.) insthirees de  memo pone  e 
semelhante complexidade sob gestão das Organizações Sociais 
de  Salk  remunerarão  eta  baseada em indicadores espectficos 
driulgados por entdadon espealizadas em pesquisa salarial 
eistentes no mercado; 

30.A Organização Social de *Ode, consoante Migo 3., I, 
'd', '3' do Decreto 64.056/2018, disconallaara em seu  *So  
na rede mundial *computadores quanto á unidade *rendado 

1. os relatkos pedódkos e anuals de adoidados, 
Das prestações de contas anuais; 
3. a renunerareo brota e individual mensal dos cargos  

pages  com recursos do  castrate  de gestão, de todos  on sae  
empregados e diretores; 

4. a relação anual de  lodes on  prestadores de  seeps  
contratados (pessoas jurldkas ou  Was),  Peeos eem rsaersos do  
castrate  * getãa com indicareo do Apode serviço, vigenda e 
valor do ajuste, a ser disponibiltrada com a prestação de contas 
de cede  curd*  salvo ague!es casos em que haja dam* de 
confidendalidade previamente aprovada e cujas informações 
sedo apresentadas somente ao Arção contratante e aos Pgàos 
de controle; 

31.A contratada não poderi celebrar contratos de qualquer 
natureza com empresas que estejam suspensas ou impedea 
de licitar/negociar com a Administrareo Pública, bem coma com 
empresas que tenham sido dedaradas inideneas para lidtad 
contratar como Administração Pública, e, ainda,  cam  empresas 
que estejam inscritas no CADIN Estadual: 

31 Man.  Micmac% menses  quanto aos atendlnergosse. 
Cedes opa/entes mrateintta benefindos  or  agrego/os do  Ins-
tate  deMistande  Parka  mSenridor Pirblioo atatual OAMSPEk 

33. Deveri a CONTRATADA  matter  durante toda a arem 
çao do presente contrato as mesmas condiç6es de idoneid.de, 
regularidade fiscal, tributide e trabalhista demonstradas na 
Convocação Publica; 

34. A Organização Social de Saúde nao poderá cone; na 
sua Diretoria, com pessoa que seja titular de cargo em comes*  
on  função de ainfiança na Administrarão Publica, mandato no 
poder legislativo ou cargo de dirigente estatutário de  partake  

ainda que  limeade.  consoante Artigo 3.. II, do  Dele-
te  64.056/2018; 

35. A CONTRATADA, ao tint/no do contrato de  gestic,  
devere fomecer todas as informações  necessaries  à nova orga-
nização *dal eventalmente contratada. indusive no que se 
refere  art  quadro de pessoal. 

CIAUSIRA TERCEIRA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Para a  ensure°  dos seMçca objeto do presente  cordate  a 

CONTRATANTE obriga-se 
1- Provera CONTRATADA dos meios  necessaries  a execureo 

do  &jet°  deste Contrato; 
2-Programar no  comment°  do Estado, nos exercidos sub-

sequentes ao da assinatura do presente  Correa on  recursos  
necessaries,  nos elementos financeiros espedficos para custear 
a execução do objeto contratual, de acordo com o sistema de 
pagamento  predate  no Anexo  Tondo  II - Sistema de Pegamen-
to, que integra este instromenta 

3- Penn/Or o uso dos bens  marvels  e imOveis, mediante a 
edição de Decreto e celebrarão dos correspondentes tantos 
de permissão de uso e sempre  quo  uma nova aquisire°  the  for 
comunicado pela CONTRATADA 

3.1. Inventariar e avaliar  on  bens referidos anteriormente 6 
formalizeSo dos termos de permissão de uso; 

4. Prover a CONTRATADA  corn  recurso de investimento, 
vinculado i aprovação pelas áreas técnicas da Secretaria de 
Estado &  Sadie  

5-  Premed  mediante  eulogize*  governamental, obsd 
oado o interesse pública o afastamento de servidores públicos 
para terem exercido na Organize* Social de  Sari&  conforme 
o dispose  na Lei Complementar 846/98; 

6- Analisas sempre que neassado e, no  minim°  anual-
mente, a capacidade e as condIções de prestação de serviços 
comprovadas por ocasião da qualifiraree da entidade  <onto 
Organized°  Social de Sal& pare verifimr  sea  mesma ainda 
dispõe de suficiente nível témico-assistendal para a execução 
do objeto contratual; 

7- Caberá ao eórgio contratante vlabilizar os recursos  neces-
saries  h organização social, pare pagamento de dividas liquidas 
e certas de naarreza Panalhista, previdendiria, dvel oo rebu-
t:Pia, provenientes de fatos geradores ocorridos araeriormente 
i  *die  do objeto contratual pela OS, e cuja responsebilidade 
venha a ser imputado a ela, na  condole  de  responsive  por 
sucessao do órgão contratante ou de outra organização social. 

8- Caberá ao órgão contratante viabilizar  on rearms 
necessaries  O organize* social, para pagamento * divides 
liquidas e certas de natureza trabalhista, previdencrerie, Mel 
ou tributaria, provenientes de fatos gerados durante a viedba 
correatual cuja responsabilidade seja imputada a .ntratada, 
desde que não caracterizem hip5teses de culpa grave ou dolo, 
reconheidos judicialmente 

CLÁUSULA QUARTA 
DA AVALLAÇA0 
A Conde* de  Mafia*  de Execução dos Contra. * 

Gestio, constibilda pelo Searario de Estado da  Settle  em  

PARAGRAFO SEGUNDO 
Ao final de cada  amid° finance., sera  estabelecido 

mediante a  cerebra*  de Terrno de Aditamento ao presente  
Conine  o valor dos recursos financeiros que será repassado 
á CONTRATADA no exercido seguinte valor esse a  set  definido 
considerando as metas propostas, em seta* à atividade assis-
tendal que sere desenvolvido na unidade para cada exercido e,  
coned  por conta dos recursos consignados nas respectivas leis 
orçamentárie dos exenticios  subsequent..  

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Os recursos repassados a CONTRATADA poderão ser por 

ista aplicados no mercado financeirce desde ganes resultados 
dessa aplicarão revertam-se, exdushramente, aos  *led.  
deste Contato de Gestão. 

PARÁGRAFO QUARTO  
Ds  remrsos financeiros pare a execução do objeto & 

presente Contrato de Gestio pela CONTRATADA poderio ser 
obtidos mediante transferências provenientes do Poder  Pearce  
metes  *Midas  por senriços que possam ser prestados sem 
prejulzo de assidende à *Ode doarees e contribuições de  ere-
cted.  nacionais e estrangeiras, rendintentos do epilogtes dos 
alivos financeiros da Organize* So/al de  Seale  e de outros 
peatencentes ao patrintnio que estiver sob a  administer,*  da 
Organize*, ficando-lhe, ainda, facultado contra* emPrestheoe 
tom organismon nacionais e iMernadonals. 

PARAGRAFO QUINTO 
A CONTRATADA deverá receber e movimentar exdusha-

merrte em conta corrente aberta em Instituição ofidal os  rear  
sos que  the  forem passados pela CONTRATANTE, constando 
como titular a unIdade  plaice  sob sue  get*,  de modo a que  
Mk seam  000ftardidosoomn  on  recursos próprios da CONTRATA-
DA.  On  respectoon extrauos de movimentação mensal  dean*  
ser encamiMados mensalmente à CONTRATANTE. 

PARAGRAFO SEIM 
A CONTRATADA deverá mensalmente fazes  resew  fine.  

care  destinada ao pagarnento de férias e de  &ado  terceiro 
501dM/es empregados da unidade gerendada mantendo estes 
reamson em aplicação financeira. 

PARAGRAFO  sr.° 
Reuses  financeiros da CONTRATAM eventual.nte alo-

cedes na unidade pública sob sua  gestic, passers  a Integra, 
a disponibilidade financeira da mesma, não cabendo seu 
ressardmento, 

PARAGRAFO OITAVO 
0  sake  apurado ao final de cada exerdcia à credo da 

CONTRATANTE, poderá permanecer como disponlbilidade & 
CONTRATADA que deverá  mike  o montante no  mare°  do  
cadet°  contratual no exerdde subsequente 

PARÁGRAFO NONO 
Ap6s o enceramento do presente contato, permanecendo 

a CONTRATADA com a  get*  da unidade assistencial objeto 
deste correlate de gestão, resultante de nova convocarão puIblI- 
,a, o saldo  finance.°  existente poderá, h critério da CONTRA-
TANIE ser irdllado na execução do novo  canine  de gestão. 

aAusuLAOITAVA 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
As condlrees de pagamento estão pormenorizadas no 

Ana° Técnico - Sistema de Pagamento, que Integra o presente  
Control°  de Gestão 

PARAGRAFO PRIMEIRO 
As parcelas rnensals sere°  page  avio V. (quarto)  die  Cel 

*cede mês. 
PARAGRAFO SEGUNDO 
Os reamsen  men&  podengo ser objeto de  decade  roo vBn  

adnrem as metes estabeleddas para os Inrecadores de Qualidade 
(indicaesces de qualidade) e pare os Indicadores de Produção 
(modalidade de  =strata*  das ado/odes assistendais) estabele-
ddos  pan  as redalidales de contra**. 0 desconto apurado sere  
olden  de  term°  de aditamento nos me.  subsequences  

CLAUSULA NONA 
DA ALTERAÇA0 CONTRATUAL 
0 presente Contrato de Gestão poderá ser aditado,  altered%  

pedal ou totalmente, mediante preda  justificative  por esaito 
que contra a dedarareo de interesse de andeas as  parts  e 
deterá ser autorizado pelo Seaetário de Estado da  Sadie.  

PARAGRAFO PRIMEIRO 
Qualquer alteração  sera  formalizada mediante  tense  de 

alkarnento. 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
A recusa injustificada  do CONTRATADA em  earner  o termo 

de aditamento implicará em descumprimento corrtratual. 
CLAUSULA DECIMA 
DA RESCISÃO 
A resdreo do presente Contrato de Gestão, me inexedereo 

total ou parcial, obedecerá is disposirees oontidas nos artigos 
lie 80 da Lei Federal 8.666/93 e  emetics  posteriores. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Verificada qualquer hip6tese ensejadora da  reds* con-

Mal, o Poder  Executive  provIdendará a Imediata revogação 
de permissão  deem  dos bens  milled  e imOvers, a cessação dos 
afas • 	lid  das servidores públkos colocados à  &vesicle)  da 
CONTRATADA, nSo cabendo aentidade de  dad°  privado  aeon 
Ron  lucratvcs *do a qualquer Indenização  saw  na hiptitne 
prevista no 2., do  area,  79, de  Le  Federal 8.66693. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Em caso de rescisao unilateral par  parse  da CONTRATANTE, 

que não decorra de me gestão,  aim  ou  dole  da CONTRATADA. 
o Estado dotas Paulo arcará com os antes  relatives  a dispense 
do pessoal contratado pela Organize* Sodal de Saide para 
execureo do objeto deste contrato, independertemente de  
Indent**  a que a CONTRATADA  fare  res, 

PARAGMFO TERCEIRO 
Em caso de revs/são unilateral por parte da CONTRATADA, 

a  meow  se obrigo a cominuar prestando  on  senvims de saúde 
ora cormatados, por um  pram minim°  de 180 (unto e °ire.)  
dies,  ontados a pardr da derainda do  Comte.  

PARAGRAFO QLIARTO 
A CONTRATADA terá o prazo  maxim°  de 180 (unto e  often-

tal  des,  a  center  & data da  reds*  do Contrato, para  guitar 
Gus  obrigarees, prestar cones de sua gestão e restituir o saldo 
finance/re a CONTRATANTE, se existente. 

QAUSULA DECIMA PRIMEIRA 
DAS PENAUDADES 
A inobservanda, pela CONTRATADA de dataala ou  don. 

gat*  constante deste contrato e  sets Mao;  ou de dever  
taped°  de norrna legal ou regulamentar pertinente auterizare a 
CONTRATANTE garentide a pree/a date*, a aplicas  ern  cada GISG 
as sanções previstas  on  artigcs 81, 86. 87 e 88 da Lei Federal 
8.666/93 e alterarees posteriores combinado com o  &peen  no 
r. do artigo 7.. & Portaria 1286/93, do Ministerio de  Sae&  

quals  seam:  
Adverrenda; 

b) Meta; 
c) Suspensão temporária de  tandems  de licitações e de 

contratar  corn  a Administrareo, por prazo não superior a 02 
(dois) anos e;  

di  Declamação de inidoneidade para licitar e  connate  com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motive  deter-
minant.  & mini* ou are que seja promovido a  scablike*.  

PARAGRAFO PRIMEIRO 
A imposição das penalidades previstas nesta clausula 

depenokvá de gravidade do fato que as motive considerada 
sua avaliarão na situação e circunstandas  *reeve  em que ele 
o.rreu, e dela sere notificada a CONTRATADA. 

PARAGRAFO SEGUNDO 
M  seeks  previdas nas alineas 'a'. 'c' e 'd' desta 

diusula poderio se aplicadas juntamente com ea/sea 'V. 
PARAGRAFO TERCEIRO 
Da aplicação das penalidades a CONTRATADA terá o prazo 

de 10  hie) dies  para  integer  recurso, dirigido ao  Seared()  de 
Estado da  Sadie,  garantindo-lhe pleno direito de defesa. 

PARÁGRAFO QUARTO 
0 valor da multa que vier a ser aplicada seri comunicado 

CONTRATADA para pagamento, garantindo4he pleno direito de  
&fed  sob pena de ador,So &s maddes  cabled  pare cobrança. 

PARAGRAFO QUINTO 
A  imp.*  de qualque das  *elks  estipuladas nesta  

&haute  mão elidire o direito doo CONTRATANTE edgir indeni-
ask integral dos preretros que o  fate  gerador & penalidade 
acarreter para . age. gestores 62 SUS, seus usuiries e 
terceiros, independentemente das responsabilidades aiminal e/ 
ou  elm  do autor do  fate.  

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
I-I vedada a cobrança direta ou indireta ao paciente por 

serviços  medic.,  hosprialares ou  mitres  complementares nele-
tentes a assIstenda a ele prestada, sendo  kite  à CONTRATADA, 
no  entente,  buscar o res*rtimento a que se refere sate/go 32 da 
Lei 9.656, de 03-06-1998. nas hipóteses  eta  fornca ali pneu/ata; 

2-Sans  prejulzo do acompanhamentu da fiscalizareo e da 
normatividade suplementar exercidas pela CONTRATANTE sobre 
a execeSo do presente Contra* de  Gestic.  a CONTRATADA 
recedeva a prerrtgadva de controle e autoridade  normative  
generica da direçao nadonal do SUS • Srstema  On.  de Saúde, 
decorrente da Lei 808090 (Lei Organiee da Seide),  limn&  certo 
que a alteracio decorreree de tais  competencies *matins  
seri Objeto de Termo de Aditamente, ou de notifinek dirigida 

CONTRATADA. 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 
DA PUBLICAÇÃO 
O Contrato de Gestão será publicado no  Dike  Oficial do 

Estado, no  pram  readmo de 20 (Ante)  dim  on.os de data 
de sua .rinature. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA 
DO FORO 
Flua eleito o Fora de Capital, com renúncia de qualquer 

outro, por mais prMlegiado que seja, para dirimir quaisquer 
quastbes oriundas  donne ono-ea rove  nao puderem ser rem-
older peas  partes. 

E, por  rearm  justas e  =stated.,  assinam o presente  
operate  em 02  (dues)  vias de igual teor e  foam,  no presença 
das testemunhas ebabe  

Sao  Paulo, 01-02-2020. 

SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE 

DIRETORA PRESIDENTE 
corrao  OE  ESTUDOS E PESCIUMAS  'DR /CIAO  AMOFUM' 
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AsSi mad° 
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A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  SA  garante a autenticidade deste domiMento 
quando visualizado diretamente no portal  YAW/  imprensaoficialoom.br  
terca-feira, 4 de fevereiro de 2020 as 02:38:47. 



II - ESTRUTURA E VOLUME DE ATMDADES CONTRATADAS 
11.1.ATENDIMENTO AMBUIAMRIAL  ROMEO  DE 2020 (ESPECIALIDADES MEDICAS) 

CONSULTAN1LOCA 	 
an Per 

1e women 

Ner Alt MI Am MI Ad* MN 

19  mewls.. 

OM Nee Om 
Total 

Promm Conc. 1.842 1.842 1.942 1142 1.842 1842 1142 1.142 1.842 1.542 1142 20.262 

Intercom,. - 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.300 

Consul. S•bsequt. • 2.143 2.143 2.143 2.143 2.143 2.143 2.143 2143 2143 3.143 2.143 23.573 

Teal - CAM 4.311 CUB 4.288 Cale 4.210 4.21111 4.2115 CAW alas Calla 47.13. 

terça-feira, 4 de fevereiro de 2020 Mario 00dal Poder Executivo - Seção I 	 SeoPaulo, 130 (24) -33  

Arlan nail*  I 
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS 
I - CARACTERISITCAS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 
A CONTRATADA atendere com  sews  recursos  human.  e  

retakes  aos usuários do SUS - Sistema Único de  Sande  e do  
Institute  de Assistência Med. do Serridor Público Estadual 
- IAMSPE (Eei Complementar 971n 995), oferecendo. segundo 
o grau de complexidade de sua assistência e sua capacidade 
operadonal, os serviços de sande que se enquadrem nas 
modalidades abaixo desoita; conforme sua Apologia (unidade 
hosnalar, exclusivamente ambulatorial, ou outros). 

0 Serviço de Admissão da CONTRATADA solicitará aos 
pacientes, ou a seus representantes legais, a dodimentack 
de identificação do paciente  ea  documentação de encaminha-
mento se for o caso, especificada no fluxo estabelecido pela 
Secretaria de Estado da  Said.  

0 acesso aos  &ernes  de apoio diagnostico e terapeutia 
realizar-se-6 de acordo tom o  Roos  estabelecido pela Secretaria 
Estadual de  Sande.  

0 acompanhamento e a comprovação das at.dades rea-
lizadas pela CONTRATADA senão efetuados assayés dos dados 
registrados no 11H - Sistema de Informações Hospitalares, no SIA 
• Sistema de InformagSes Ambulatorials,  beer  como através das 
formulários e instiumentos pare registro de dados de produção 
definidos pela CONTRATANTE. 

I. ATENDIMENTO AMBULATORLAL 
O atendimento ambulatorial compreende, 
Primeira consulte, 
Intemonstilla; 
Consultas subsequentes tretomos); 
Procedimentos Terapluticos realizados por especialidades 

não  Mims;  
Cirurgias ambulatoriais (Cirurglas Maiores Ambulatonals e 

cirurgias menores ambulatoriais) 
ServIços de Apoio Diagnostico e Terapêtrdro  Extern; 
Rusks  de tratamento: henoterapia, Il000ipsia, hemoddll. 

hemodinamics, radloterapia e quimioterapia.  
it.  Entende-se por primeira consulta. a bsita  initial  do  

pad  ente encaminhado pela rede/UBS-Unidades Básicas de  
Sail&  ao Ambulatgio, pare atendimento a uma determinada 
especialidade medico 

1.2. Entende-se por interconsulta, a primeira consulta 
realizada por outro profissional  ern  outra especialidade,  corn  
solicitarao  gem&  pela própria instituição, unto no que se refere 
ao atendmento medico quanto ao  oho  médico. 

13. Entendebe per egadta subsequeMe, todos as consul-
tas de segulmeMo ambulatorial, em todas as  categories  profis-
sional; decorrentes tanto das consultas oferecidas à rede  Wm  
de saúde quanto As subsequentes das interconsukas. 

1.4. Os atendimentos referentes a processos teraptuticos 
de media e longa duração,  tab  coma, sessarn de Hsiaterapia. 
Pskoterapia,  etc  a partir do r atendimento, clevem ser  regent.  
dos como procedimentos terapêuticos realizados Isessães) em 
especialidade não  medics.  

1.5. As consultas realtradas pelo Serviço Social não  ark  
consideredos no total de oansultas ambulatoriani sesgo apenas 
Informadas conforme as minas definidas pela  Secrete&  da &Ode. 

1.6. Serea consideradas intervençbes drergicas ambulatorlais 
aqueles procedimentos ciningicos terapécnias ou diagnosticos 
que cão requeiram intemações hospitalares. Serão dassificadós 
coma  Ortega  Maior Ambulatorial (CMA) os procedimentos  drip  
gkos terapknicos ou  diagnostic&  que pressupõem a presença 
do médico anestesista, realizedos com anestesia geraL  locate-
giant  ou local,  corn  ou  earn  sedação que requeiram cidades 
pós-operatórios de curta dur.k, Ma necessitando intenação 
hospitalar Sedo dassificados corno gurgia menor ambulatorial 
ferra) os prodedimentos cintrgicos de baba complexidade real. 
zados com anestesia oral ou troncular que podem ser realizados  
ern  consultorio, sem a presença do medico anestesista, e que 
dispensarn cuidados espedais no  Ms-operator.  O registro da 
atibdade dnirgka dassikada como arnbulattrial se  dare  pelo 
Sistema de  Informer*  Ambuiatorial (SIA). 

1.7. Com relação is Sessões de Tratamento (Quimioterapia, 
Hemodiálise, Hemodinimica,  etc),  o volume realizado mensal-
mente pela unidade sere informado  corn  destaque, para acom. 
panhartento destas &M.As, conforme as normas definidas 
pela Seaetaria da Sane. 

2. PROGRAMAS ESPECIAIS E NOVAS ESPECIALIDADES DE 
ATENDIMENTO 

Se ao longo da nine deste contras, de comute acordo 
entre os contratant. o AMBULATÓRIO MEDICO DE ESPECIAUDA.  
DES  OLAVO SILVA ADUZA-AME TU se pr.:Neer a  maker  autos 
tipos de nukedm diferentes daquelas aqui reladonad seja pela 
Introduclo de novas especialidades medicou seja pela  make*  
de progamas especin para determinado tipo de patologia ou 
pela introdução de novas  categories  de exames laboratcrials, 45125 
attridades  adder& set  preriamerne autorizadas pela CONTRATAN-
TE  apes  analise  denim,  sendo quantificadas separadamarte do 
atendimento rotineiro da unidade e sua atamentação ecordmico-
trnanceira será discriminada e homologada rneciante Terno de 
Aditamento ao  presence  =meta 

Os exames para apelo  &public°  e teraplutko aqui alce-
nados  estão subdrvididos de acordo  corn  a dassificagio para os 
procedimentos do SIA/SUS - %tome de informação Arnbulato-
dal e suas respedivas tabelas,  

IL&  MATRICIAMENTO (ACOMPANHAMENTO) 
o AMBULATÓRIO MEDICO DE ESPECIALIDADES OLAVO 

SILVA SOUZA -AME ITU pode contribuir para a qualificarão da 
assistenda a sane e desenvolvimento da atenção básica na 
região e,  can  isso, Integra, os processos na busca da melhoria 
do acesso pela efetiva organização dos  Oa.  

Para isso devedo ser implementadas atividades de matri•  
clement°  junto aos profissionais das Unidades&sicas de Safkle 
(UBS) e das Equipes de Sane da Famflia  )ESP)  que compõem a 
Rede  Basics  nstente na regd. 

Ill - CONTEÚDO  OAS  INFORMAÇÕES A SEREM ENCAMI-
NHADAS A CONTRATANTE 

A CONTRATADA examinhará á CONTRATANTE toda e 
qualquer informação solicitada, na formatação e periodiddade 
par esta determinada. 

As informaçães solidtadas referem-se aos aspectos abarco 
rdacionados: 

Relatórios  canines  e finanairos; 
Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabe-

lecidos para a unidade; 
Relatório de Custos; 
Pirouise de satisfação de pacientes e acompanhantes;  
Oulu;  a serem deflredas.  
Men Teak°  II 
SISTEMA DE PAGAMENTO 
I - PRINCIPIOS E PROCEDIMENTOS 
Com o fito de estabelecer as regras  co  cronograrre do 5)5-

terna de Pagamento ficam estabelecidos os seguintes  principles  
e procedimentos: 

1.1 A atividade assistencial da CONTRATADA subdivide-se 
nas modalidades abaixo assinalada; as  &Ms  referem-se à roti-
na do atendimento a ser oferecido aos usuários da Unidade sob  
gestic,  da CONTRATADA. conforme espedkack e quantidades 
relacionadas no Anexo  Ten.  1 - Descrição de Serbços: 

CO Consulta  medic.;  
CO Atendimento Ma medico; 
CO Cirurgia Ambulatorial Malor; 
CO Cirurgla Ambulatorial Menori 
TV Serviços de Apoio Diagnostico e Terapkrtico -  SOOT  

Edema; 
12 Além das athrldades de rotina, a unidade poderá realizar  

sutras  atividade; submetidas à  ark*  análise e autorização 
da CONTRATANTE, conforme especificado no Anexo Magda 
I - Descrição de ServIços. 

II - AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE 
PRODUÇÃO 

A avaliagio e análise das advidades contratada constantes 
deste  documents  sego efetuadas conforme detalhado nas 
Tabelas que se seguem. 

11.1 Os denos serio analisadas no relação is quantidades 
espedficadas para cada modalidade de atividade assistendal 
espedficada no Anexo Técnico 1 - Descri(la de Serviço; poden-
do gerar  epos*  Manceiro a menor de 10% a 30% no valor do 
repasse para custeio da unidade no semestre, dependendo do 
percentual de  Nonce  das metes dos indicadores constame na 
TABELA II - VALORAÇÃO DOS DESVIOS DOS INDICADORES DE 
PRODUÇÃO (MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE 
ASSISTENCIAL) e respeitando-se a proporcionalidade de cada 
modalidade de cantata* de atividade assistencial especifica-
do na TABELA I- DISTRIBUIÇÃO PERCE14111AL PARA  ERIN)  DE 
DESCONTO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMEN-
TO DE CUSTEIO, constantes no  presents Arian  

11.1.1 Da análise marcada paleeá resultar desonto finan-
cees,  ben  amo repat-tagto das quantidades de atividades 
assbtenciais ora estabelecidas e seu combpondente reflexo 
economic's-finances; efetivada rrodiante Termo de Aditamento 
ao Contrato de  Gestic,  acordada entre as partes nas respectivas  
reunifies  para afaste semestral casual do  instrument°  contratual. 

11.1/ A  walk*  do cumprimento das metes não anula a 
possibilidade de que sejam firmados Termos de Aditamento ao 
Contrato de  Gestic  em relação is clkaulas que quantificam 
as ativIdades assistenciais a serem desenvoMdas pela CON-
TRATADA seu correspondente reflexo .ontimicofinanceiro a 
qualquer momente se condições dou ocorrencias escepcionais 
Inddirem de forma muito intensa sabre as atMdades da Unida-
de inviabillando  Won  prejudicando a assisrencia  all  prestada. 

11.2 Do  period°  de areliar,lo: 
semestre - tonsolidnio das informastes em julho e  

&Niglio  em agosto; 
r series& - consolidação das InformarÃes em janeiro e  

walla*  em fevereim no ano seguinte. 
11.2.1 Na hipótese da unidade não possuir um sernestre  do 

funcionamento ou haver Mtra de gestor, a primeira avaliação e  
Wore*  das metes dos Indicadores de Produção (modalidade 
por contrataVio das atividades assistenciais), para efeito de 
dersonto sena efetivada no semestre posterior 

11.2.1 Caso a CONTRATADA se mantenha na gestão da 
raridade,  ens  a devida Como*  Prince, torn  a fonnalizer,So  
doom  novo contralo de gestão sere considerado o periodo de 
&alias& completo. 

113 Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos des-
vios constatados serão efetuados nos  ones  subsequentes aos 
penados de avaliação detalhados no item anterior. 

11.4 0 valor repassado de custeio no  period°  avaliado 
meta aqueles recursas provenientes de • mutirks de praedi-
mentos eletivos", sere distribuido percenwalmerde nos termos 
indliados na Tabela I, para efeito de calmo de desconto dos 
Indicadores de Produção quando cabivel. 

Eepeotalldedeo  medicos  2020 Eepecialleades  mediae.  2020 

ActjEuntra X Masto  !ogle  

Alergla/Imunologla X Medicine do trabalho  

Arrest_ 	la  j_ 	j a 	.9Io  X Nefrologla 

la  . s..c___gliolo  X Neonatologla 

Mr_giti 	la  Cardlovasodar Neurocirungla  

Murcia  Cabelo e Pescoço Neurologia 

Clruncia Gera! NeurolOgia Infartil X 

Cirurgia Pedisitrica Obstetrada X 

Cirurgia Plislica Oftalmologla 

Cirurgia Toricice Oncologia 

la  Vascular . 1:_Nu  Ortopedieffraumatdogia X 

Dermatolooks X Ortopedia Infantil 

EndocrInologie X Otoninolastrigdogia 

Endocrinologia Infanta X Pneumologia X 

Fislatria Pneumologla Infantil X 

Gastroenterologa Proctologia 

Genética Clinica Psiquietria 

Geriatria ReumatolOgia X 

Ginecologia Urologia 

Hematologla Outros 

Infectologla X 

111.ATENDIMENTO NÃO MEDICO 60 4310 01 2020 

=TA s1*. se sus* a• soma... 
Tetal 

lee P. Mr Alr Mel Am AO Age Set Oat Nee tess 

Cm.. - 900 900 900 900 900 900 MO 900 900 900 900 9.900 

somas 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 11.2.50 

Tel. - 1.41110 IASO 1.110 1.610 141941 1.41110 1.11141 1.0110 1.450 14110 1.4111 11.150 

Nepedalldwdee nie noklicee 2020 Oupeolailldedes nio medics& 2020 

-EllteMNII9 ____ Psicáloci° X 

Parma at utico X  Terapeuta Ocupacional  

Fisloterapeuta X OdontologieLoO0044..110  

FonoaUditol000 X OUtros  

Nutricionista  X 

3. CIRURGIAS AMBUIATORIAIS MA/ORES NO ANO 00 2020 

CIRURGIA  
AMBULATORIAL 
MAWR 

Is semeetre 21  eetneelle 

3en VW/ nor Mar Mel  asas  301 Ago Set 	Out Nos 00110 
Tote( 

UM  (MAIOR)  - 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 

11.4. CIRURGIAS AMBULATORIAIS MENORES  ROMEO  DE 2020 

CIRURGIA  
ANDULATORML 
MANOR 

looemeetze Svelter*. 

Jan Pee Nor Mu NM Nan NA Ape IS Out Kw De: 
Total 

one (manor) n o r) - 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 2.717 

11.5. SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO ETERAPEUTICO EXTERNO -  SAUTE  EXTERNO NO ANO 00 2020 
0 Arnbulatório oferecerá os senrkos de  SOOT  abaixo  'Madonnas,  na quanddade de 13.200 comes, a padecem EXTERNOS ao 

Ambulatório Isto 6, aqueles pacientes que foram examinhados para realização de athridades de  MDT  por outros ...trios de  sail&  
obedebendo ao Elmo estabeleddo pela  Secrete&  Estadual da  Sande,  nas quantidades espedficadas: 

SAW IXTORMO 
1. maestro V mamba 

Total Jon Nu No. Ale' Mel An Ail AIM NA Out Nov  Dei  

padlelo91. • 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2.310 

Ultrassonogratta - 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 6.820 

mikados Marione& 
ern Espied...ides 

• 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 4.070 

Taal - IMO LNG .10 .00 IAN LSO IMO Lila 12011 1..40 .00 Man 

TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 
CUSTEIO 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA EFEITO 
DE DESCONTO DOS INDICADORES DE 

PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO 

MODALIDADE DE 
CONTRATAÇÃO 

Consulta médica 70% 

Atendimento n5o médico 5%  

Cirurgia Ambulatorial 	Maior (CMA) 5% 

Cirurgia Arrtiulatoria( 	Menor (cma) 5% 

SADT Externo 15% 

TOTAL 100% 

TABELA II - VALORAÇÃO DOS DESVIOS DOS INDIrannam DE PRODUÇÃO (MOOAUDADE DE CONTRATAÇAO DA AT1VIDADE 
ASSISTENCIAL) 

ATIVIDADE 
REALIZADA QUANTIDADE PROOUZIDA FÓRMULA DE CALCULO  (EN  REAIS) 

CONSULTA 
MADICA 

Acima do volume contratado  
100% X distribuição percentual da  comics mediae  
Isabela  1(0 °memento de motel° do  period° 
eventide°  

Entre 90% a 100% do volume 
contratedo 

100% X distribuição percentre I da  connate  medico 
(sabei. I) X orçarnento de motel° do periods
(wallaby° 

Entre 75% e 89,99% do volume 
contratado 

90% X dIstribuição percentual de  comity  médica 
(tabela I) X orga  memo  de custelo do  periods  
evallativo 

Renee  que 75% do volume 
contratado  

70% X distribulOo pereenlual da  consults.  médica  
(tabela 1) X orr,amento de custeio do pedalo 
(wallaby°  

ATENDIMINTO 
FAO MEDICO 

Actin:.  do volume contratsdo 
100% X distribuição percentual do atendanento rifio  
medico  (label.  0)0 °memento de custalo do perbdo 
avaliadvo 

Entre 90% e 100% do volume 
contratedo  

100% X distribuiglo perCentual do etendenento n10 
medico (tabela 1) X orgsmento de  ousel°  do perlado 
(wallaby°  

Enema 75% a 89,99% do volume 
contratado 

90% X casbibuição percentual do atendlmento não 
medico  (tithe's  1)0  °rummers°  de custelo do  period°  
avallativo 

Menos que 75% do volume 
contretado 

70% X distribuOlo percentual do atandlmenbs não 
medico (tabeh 1) X  °momenta  de custalo do  Naiad°  
avellatheo 

CIRURGIA 
AMBULATORIAL  
RAZOR  

Acirna do volume Cantratede 
100% X distribuMgo percentual da cirurgia 
ambuletorial  (Wage  1) )( orcamento de custeio do 
periodo avails/iv° 

Entre 90% e 100% do volume  
contratado 

100% X distribuição percentual de cirurgia 
am  bulatorial (cabala 1)0 orçamento de custalo do 
perbdo avallativo 

c
En

on
tr
tra
e 75% e 89,99% do volume 

tado  Nebel.  1(0 °memto en 	de custeio do podado  
90% X distribuição pementual da citurgia arnbulatodai 

avail/Ohm 

Menos que 75% do volume 
contratado 

70% X distribuicão  percentile!  de churgla arnaulatorlal 
(MINIS. 1) X  circa  rnenoa de custelo do  periods  
avallatIvo 

CIRURGIA 
AMBULATORIAL 
NE141011 

ACIrna do ValUme contratedo 
100% X distribuicla percentual da cirurgia 
ambulatorial Debate  ISO  °memento de custelo ao  
period°  avail/Pao 

Entre 90% e 100% do volume 
contratado  

100% X distribulao  percentile'  da cirurgia 
ambulatorial (tabela 0)5 °memento de custelo do 
period° availed,.  

, rx,..17,, o do,-- do oo.-- 90% X distribuRlo  percents&  de cliungie11111bYlatOr101 
Natera 1) x orr,amento  an  matelo do podoas 
evellativo 

Menos que 75% do volume  
contratado 

70% X clistribulOo percentual de  arum&  ambulatorral 
(labels  I) X orr,arnento de  =Eel°  do periodo 
avalladvo 

MDT  EXTERNO 

Aclma do volume contra.* 
100% X detilbulgio  perennial  de SADT Extemo 
(tsbela I) X arr,amento de custelo do perlodo  
mainly°  

Entre 50%. 100% do volume 
contratado 

100% X diatribolg10 peromtual de SADT Extemo 
(tabela  ISO  ortarnento de mate. do  periods 

 availed., 

E 7r . 05,99% de 
 v°'„,„„„ 

‘„,:tdt 
90% X distribuigo perontual de  SAT  Extemo 
(umbel. 1) X °memento de custelo do  periods  
avallativo 

Manes que 75% do volume  70% X dIstrIbukilo percent/el de  SAX Externs  
(tote's  1(0 orçamenba de natal° do periodscontratado 	 avallabvo 
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Pré-requisltos 

i 	Perda Primária - Consulta Médica I 	Inclice de Retomo 

I Taxa de AbsenteLsmo - Consulta Médico I 	Alta Global 

I 	Taxa de Cancelarrento de Cirurgia s, 	Corrissão de Revisão de Prontuários 

PESO DOS INDICADORES DE QUALIDADE VALORADOS PARA 00150 00 2020 

INDICADORES VALORADOS 2020 
TRD4ESTRES 

1. 20 30 4. 

Matriclamento 15% 15% 15% 15% 

Política de Humanizacgo 200/c 20°/o 200/o 20% 

Qualidade na Infonneglio 3 0 0/0 3 0 % 3 0 et/o 30% 

Acompanhamento para C.M.A /  HD  35% 35% 35% 35% 

34- Sao Paulo, 130(24) Mario Oficial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 4 de fevereiro de 2020  

III  - AVALIAÇÃO E VALOR6ÇA0 DOS INDICADORES DE 
QUALIDADE  

On  valores percentuais apontadun na tabela moenda no  
Mao  Téanko  III  - Indicadores de Qualidade serio utilize=  
cons  base de calculo do mlor a ser descontado,  ens cue  de 
descumprimento de metas dos indreadores detalhados  nausea  
Anexo. 

111.1 A avaliação e a valoraçao dos desvios no oimplimento 
dos Indicadores de Qualidade podem gerar  urn  desconto finan-
seta a menor de ati 10% do custeio da unidade no times= 
nos meses subsequentes, dependendo do percentual de alas. 
das metas dos Indicadores estabelecidos no Anexo =mica 

111.2 Do  period°  de avaliação: 
1 trimestre - consolidação das informações  ern  abril e 

avaliação em maio; 
r trimestre - consolidação das informastes em julho e 

avaliegio em agosto; 
trimestre - consalidaçao das infonnagles  ern  outubro e  

nab* ern  navembro; 

111.5 Fórmula: 

111.6 Visando o acompanhamento e avaliação do Contrato 
de Gestao  co  cumprimento das atitidades estabeleddas para 
a CONTRATADA no Anexo  Tanis°  I - Dedisão de Serviços, a 
mesma deven encaminhar mensalmente até o dia 11 (*se), a 
docurnentesto  informative  das atividades assistenciais realira-
das pela Unidade: 

111.6.1. As informações anima mencionadas serão encami-
nhadas através dos registros nas AIH's -Autorização de nOema- 
ção 	e dos registros no TIA- Sistema de *formes= 
Arnbulatorialo de acordo com normas e prazos estabelecidos 
pela CONTRATANTE. 

111.7 As intr..= mensais relatvas á produção assis-
tencial, indicadores de qualidade, movimentação de reairsos 
econamicos e financeiros e dados do Sistema de Custos Hospi-
*lases. senão enaminhadas  ea Internet.  era= do  one mass  
gestao.saudesp.g..b; disponibif.do pela CONTRATANTE e 
de acordo com  non*, =kilos  de segurança e prazos  pot  ela 
estabeIcido, 

111.40  unarm  aspanibilizado na  Internet  &Min os seta-
tórios e  plant= necessaries  A  amnesia  mensal das atividade 
desenvolvidas pela Unidade gerendada e estabelecerl, através 
de  Mass  do acessa previamente definidos, a responsabilidade 
legal pelos dados  all  registrado, 

111.9 A CONTRATADA deven encaminhar as Certidões 
Negatvas de Débitos Federal, Estadual e Municipal, Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas e Certificado de Regularidade 
do FGTS, tanto da Unidade  anaemia*  quanta da 05; além 
de extratos  benders;  entre outras inforr*(tes, nos limos e 
condições definidos pela CONTRATANTE. 

111.10 A CONTRATANTE prvaden á análise dos dados 
enviados pela CONTRATADA para que  seam  efetuados os  dye-
dos pagamentos de  rears* canton*  estabeksido no  canna*.  

Termo de Adkamenta ao Contrato de Gestão 
Termo de Adrtamento ao Contrato de Gestão: 02./20 
Processo: 5E5/3050306/2019 
Contratante: Screteda de Estado da Saúde 
Contlatada: Servi so Social da Construção  Cool  do Estado de 

São Paulo - Scond - SP - Gerenciada do Serviço Estadual de 
Diagnóstino por  =agent  II - SEDI II 

CNPJ: 61.687356/0001-30 
Objeto: O  amen.  Termo de Aditamento  tern  por objeto o 

desconto de recursos de custeio no mis de  *amino  em  virtu&  
do Ma cumalmento na integralidede do  =lea  especial 'Cam- 
po da Saúde', nos meses de março a agosto de 2019, no Ufa= 
Estadual de Dlagnisstrco por Imagem II - SEDI II, 

Valor 0 Desconto  sera  no valor de RS 3.799.40, em parcela 
única no  nits  de fevereiro do exerddo 2020. 

USE: 090192 
Atvidade 10 302 0930 4852 0000 
Natureza da Despesa: 33 90 39 - 75 
Fonte de Remo: Fundo Estadual de Saúde - 	141 /12 
Data Assinatura: 03-02-2020 
Vigência da Datada Assinatura: Até 29-02-2020 
Tenno de  natant.*  ao  Cannata  de  Gestic, 
Team  de Aditamento ao Cantata de  Get=  02/20 
Processe: 5ES/3050459/2019 
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde 
Contratada:  Fund.*  Dl-I 	Fundação  Instill.  de Pesquisa 

e Estudo de Dieu:as-lino par lmagem - gerendadora do Sensim 
Estadual de Diagnóstico por Imagem Ill - SEDI Ill 

CNN:55.401118/0001-36 
Objeto: 0 presente Tema de Aditamento rem par  oaf=  o 

denonto de reursos de custeio no niss de fevereiro em  Om&  
do =a cumprimento na integralidade do projeto especial 'Cone 
lao da  Seale',  nos meses de  'sieve  agesto de 2019, no Serviço 
Estadual de dream:nano por  Image°,  Ill - 5E01111. 

Valor 0  descant°  no valor de R0144.261,00, em parole 
única no ness de  fever.°  de 2020, em confomtidade  can  o 
orçamento-programa da Seacteria. 

UGE: 090192 
Acuidade: 10 302 0930 4852 0000  
Nature.  da Despesa: 33 90 39 - 75  
Fos=  de Recursos: Fundo Estadual de Saúde  al:  141 /12 
Data Assinatura: 03-02-2020  
Vann=  de sua Assinatura: A* 27-02-2020 
Terno de Aditamento ao Contrato de  Gestic  
Tenno de Aditamento ao Contrato de  Gestic  Olaozo  

trimesta -  cons***  das lamesteo  ern  lane= e  
walla*  em T....so do ano seguinte. 

111.2.1 Na hipótese da unidade Ma possuir  urn  trimestre de 
funcio*mento ou haver mica de  pest.,  a ponteira  areas*  e 
valoraglo das metas dos Indicadores de Qualidade do contras) 
de Gesdo, para efeitos de decanto,  sera  efetivada no times= 
posterior. 

11.2.2 Caso a CONTRATADA se mantenha to gestão da  
=Wade, apes  a decide Convocaglo PUblia, com a formalize* 
de um novo contrato de gestão,  sera  considerado o  periods  de  
awl**  completo. 

111.3 Os ajustes dos valores finanairos decorrentes dos =-
vim constatados serão efetuados nos meses subsequentes aos 
perfodos de avaliação, detalhados no item anterior. 

111.4 Para efeitos de cálculo do descanto dos Indicadons de 
Qualidade  sera  considerado o  accentual  de 10% sabre o  mon-
tane  repassado a Mu* de ante* 1 CONTRATADA no  periods  
avaliado, exceto aqueles recursos provenientes de  'nudges  de 
procedimentos elesivos combinado  corn  os indicadores estab* 
leados no Anexo Ticnico  III.  

Anexo  Tacna°  Ill 
INDICADORES DE QUALIDADE  
On  Indicadores estão relacionados h qualidade da  ass's-

*la  oferecida aos  issueless  da unidade gerendada e medem 
aspectos relacionados a efetividade da  gestic;  ao desempenho 
da unidade eu qualidade da *forma° apresentada. 

A compl.idade dos indicadores A crescente e gradual, 
considerando o tempo de fundonamento da unidade. 

Como  passer  do tempo, a cada ano, novos indicadores Ma 
Introdmidos ao alcance de um determine* indicador no demo 
rer de certo perfodo o torna um pre-requisrto para que  sutras  
instadores mais complexos possam ser avaliados; desta  fan=  
os indiadores que  sae pre-requisites pare os demais cordinuarn 
a ser monitorados e  availed°, 

IMPORTANCE:  Alguns indicadores  tern  sua aceditasSo pata  
gem  de pagamento  not',  mono 3. ou no A" tnmestres.Isto =a 
signifia que somente naquele  period°  estarão sendo  avatar=  
A anal* de cada Mdiada a elaborar* de parceres  anti. 
Was  e o encaminhamento dessa  ass.*  a cede unidade 
gerindada senão efetuados mensalmente independentemente 
do terrestre onde ocorrerá a acredftesSo de cada indicador  pea  
o respective  pagamento 

Aceda ano A forneddo um Manual que estabelece fades ss 
regras e critérios *alias para a avaliaMo dos Indicadores de 
Qualidade  intrados  neste Contrato de Gestão. 

A tabela abaixo apresenta o peso de cada  !naiades  de 
Qualidade para a  walla*  e valoraçáo de cada timestre 
Essa valoragio poderá gerar  descants  financeiro de a* 10% 
sobre valor dos repasses realizados para a unidade no  pentode  
=Retire conforme estabeleddo no item Ill do Anem  Tim=  
II - Sistema de Pagamento 

Process°  Origem: 1860063/2019 
TREMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO CELEBRADO EM 

01-01-2020 ENTRE 0 ESTADO DE  SAO  PAULO POR INTERMÉDIO  
OA  SECRETARIA DE ESTADO DA SAÓDE E A SPDM - ASSOCIA-
ÇÃO FADISTA PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, 
QUAUFICADA COMO 000ANNAÇA0 SOCIAL DE SAÚDE, PARA 
REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES E SERVI-
ÇOS DE SAÚDE NO AMBULATÓRIO MEDICO DE ESPECIAUDADE 
PSIQUIATRIA DM JANDIRA MASUR -AME VILA MARLA.  

Palo  presente instrumento, de um lado o Estado de  Sao  
Paulo, por  Mann..  da Secretarla de Estado de Saúde,  cam  sede 
nesta cidade *Av.  On Etas  de Carvalho Aguas 188, neste ato 
representada pela seu Secretário de Estado da Saúde.  Dr. lost  
Renegue  Germane  Peneire, brasiktiro. casado,  *Ica,  portador 
da Cédula de !dents:lade R.G. 3.9E6.500-8, CPF 672.438.518-00,  
demure  denominada CONTRATANTE, ode auto lado a  SPEW  
- Asson*sso  Pauli=  para o Desenvolemensi de Medicine 
qualificada corno Organização Social de Salde,  corn  CNPYMF 
61.699.567/0001-92, inscrito no CREMESP sob 903878,  cam  
endereço ã Rua NapoleSo de  Banc.  715  -Vita Clement=  - CEP 
04024-002 Sto Paulo/SP. e  can  estatuto devidamente registrados 
Cartósio =dal de Registro de atul. e Dommentos e *I de  
Piss. Judd.  - Coma. de  Sao  Paulo-SP sob 044.472, neste 
ato representada por seu  Dire=  Presidente,  Pat On  Ronaldo 
Ramos Laranjeira, brasileiro médko casado RG.7.791.138-6, CPF 
042.038.438.39, doravante denominada CONTRATADA tendo 
em vistas que dispte a Lei Complementar 846, de 4 de Junho 
de 1998, e anskierando a deelaraçao de dispensa de  Ed**  
Insesida nos autos do Procs.a 1860063/2019, fundamentada nos 
II' e ar, do artigo 6% da Lei Cornplementar 600010.0 ainda em 
cordorrnklade com  an  prindpios norteadon. do  =tense Onto  de 
Saúde - SU; estabelecidos na Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. 
min fundamento na  Cons.**  Federal,  ern  ...pedal no seu  
=go  196 e  sequin= eta  Constr.* do Estado de  Sao  Paulo  
en  especial o seu  =go  218 e  sequin.  RESOLVEM celebrar o 
presenteTERMO DE ADITAMENTO conforme disposto na  Claus.  
r - Da  Mara*  Contratual referente ao gesendamento e  exe-
cs*  de etividades e serviços de sailde a serem desenvolvidos 
no AMBULATÓRIO MEDICO DE ESPECIALJDADE PSIQUIATRIA  
DR'  ANDIRA MASUR -AME VILA MARA mediante as sequinses 
diusulas e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 
O presente TRAMO DE ADITAMENTO  ten  por  able* aliens=  

de dáusulas do Cantata de  Gestic, celebrate  em 01-01-2020,  ass=  

awe tan  as anus Oknicos  lo  Ill do Cmtrato de =Ma  pre  
o prenciamento 63 AMBULATÓRIO MEDICO DE ENICALOADE 
FROMAUttx ANDIRA MASUR - AME MU% MARIA em  oars  
fartichale  corn  os Anexos =nines que integrarn este instanen. 

a.  Men Tama°  II- Sistema de Pagarnento 
E. Anexo  Tactic°  Ill - Indsadons de Qualidade 
CLAUSULA SEGUNDA 
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
Em consonande com a R.oluglo  SS  99, de 17-102019,  name 

Asia  a arena* de  deposit=  da Minuta do Contnata de Gestle 
PARAGRAFO PRIMEIRO 
A cláusula segunda do cantata de gestão passa a vigorar 

com a seguinte  reds*:  
CLAUSULA SEGUNDA 
OBRIGAÇOES E RESPONSABIUDADES DA CONTRATADA  
Ent  cumprimento is suas obrigaMes. cabe á CONTRATADA.  

alt.  das  &rips= constants  das espedficastes  *micas  nas 
Anosos e daquelas estabelecidas na legislação referente ao 
SU; bem como nos diplomas federal e estadual que regem a 
presente connate*i  as seguintes: 

1- Prsster os serviços de saúde que estão especificados no 
Anexo  Tannic°  I - Prestação de Serwisas á população usuada do SUS 
- Sistema  On.  de Saúde  ado =ism  de AssistEnda Meta do 
Servidor Público Estadual IAMSPE, confome determine a  Le Coon-
*mental.  971109 e de condo  corn  o estabeleddo  nasty  =Cato; 

2- Dar atendimento .dusivo á demanda dos  ;suss.  do 
SUS e do IAMSPE (Lei Complementar 971/2005) no estabele-
cimento de  male  aijo uso lhe fora permitido nos tennos do 
artigo 8., Incise IN; da Lei Complementar 846/98; 

3- Dispot por  rat=  de planejamento das atividades mais-
tendais, de  *Tonne*  oporoina sabre o local de residência dos 
pacientes atendidos ou que  !he  sejam referendados para atendl. 
mento, registrando o munidpio de residências, para os resides 
teu nesta capital do Estado de São Paulo, a regatro da regio da 
cidade onde residem (Centro  Les*  Oeste Norte ou Sul); 

Resansabilizense pela  indent.*  de dano  cleaners*  de 
ação ou  °mask =untie*, mode negligées*, Smartie  ou  inset-
and&  que sausage*es nessa qualidade.causarem a  paten* am  
angsios do SUS  ea  tesceioos a estes vinculadoo  ben  COMO aos bens 
pi:Shoos móveis e  imam. =etas  de permissbo de uSu de use trata 
a ai Corrspletnentar 846198, essegrando-se o diredo de  regress°  
contra o swamivef nos asos de dolo ou cal= sern prejutto de 
aplica* das demais sanções  =eves:  

4.1- A responsabilidade de que trata o itern anterior 
estende-se aos cases de danos causados por talhas  relatives  
prestação dos serviço, nos annos do  art  14 da Lei 8.078, de 
11-09-1990  (Cosign  de Defesa do Consumidori; 

5' Re...,  ere  reea do õ=nielificeçao ao Pode  Ragas  o 
saldo  tic°  recasco liquidos resultantos dos valores dele reabidos; 

6- Administrar os bens  ranee  e =MS cujo uso lhe fora 
permilido, em amforrnidade  cam  o disposto nos respectivos te-
mos de permissão de uso, ar sua restrtuiçao ao Poder  Notice;  

6.1- Comunicar á instancia responsavel da CONTRATANTE 
todas as aquisições de bens móveis que forem  'refineries,  no 
prazo  maxima  de 30 (trine)  dies  auÓs sue aorrancia; 

6.2- Na equisigio de bens mirveis deverão ser efetuados 
os respectivos patemoniamento e registro no Sistema de Adml-
nistrask e Controle Patrimonial (ACP), observada a  Claus.  
Terceira. item 3 do presente contrato. 

6.3- A CONTRATADA devera proceder á devoluçao de bens 
ao Poder  Pal.  Estadual, cujo uso fora a ela permitido e que 
não mais sejam necessários as cumprimento das metas  aver.-
das cose tomem inservivers 

7-A locação de  have  pela Organize* Social de Salde,  
corn  recursos do Contrato de  Gen*,  dependerá de prtee 
pesquisa de  meads;  contendo ao menos  Sad)  int.eis de 
interesse a ser submetida h Seretana de Estado da ársa cor-
respondenDo que se pronundara, em até 30 (ante)  dies,  após 
consulta ao Conselho do Pavimisnio  =Atari°  para verificar a 
edstancia de  prep*  estadual disporevel para uso. consaante  
Art* 	'n' do Decreto 64.056/2018; 

7.1- A locação do =MI se destinará a execuMa das ativi- 
dadms finalfsticas do Contrato de  Gestic;  consoante Artigo 	II, 
II' do Dereto 64.056/2018; 

8- Transferir, integralmente ã CONTRATANTE em caso de 
desqualificação ou Min* da ages:auto social, o patrimtnlo 
os legados ou doastes que  the  foram destinedos em  redo  
do cantata de gee*ç bem como os .cedentes fi*nceros 
decorrentes da  =star*  de semsos de assiseecia á saUde na 
unidade cujo ma lhe fora permitido; 

9- Contratar, se necessarlo pessoal pare a execur,So  du  
atividades =vistas neste Cantata de  Gist.,  r.ponabill-
oando-se pelos encargos trabalhistao previdendado,  *ass  e 
comerciai, bem  corm  dissidios coletivos e cumprimento das  
names  legais vigentes nos ambitos municipal, estadual. federal 
e as normas internas de segurança e medicina do trabalho resul-
tantes da execução do objeto desta avensa, sons a transferência 
de qualquer  Onus  a CONTRATANTE: 

10- Instalar na unidade, cujo uso  the  fora perrnitldo,  'Semi- 
s°  de Atendimento 	devendo encaminhar ã Secreta- 
tia de Estado de Salde relatório de suas atividedes, conformes 
disposto nos Amos deste Contrato de Gestão; 

11- Mantes,  em peneiras condig= deusa, os  equities**  
Ws e instrumental  necessaries  para a realize* dos senems 
contratados; 

12- Ern  se tratando de serviço de hospitalização informa; 
sempre que solicitado, á CONTRATANTE, o  Mon=  de  ragas  cis-
ponlvei, a fim de manter atualtado o serviço de atendimento 
da 'Central de Vagas do SUS' (plantão controlador),  ben  como  
indices  de forma atualiada e em lugar visivel na  under*  o  
names,  de vagas  existents  no  the,  

12.1 Em se  =undo  de serviços exdusiamente =b.=  
des.  Integrar o Serviso de MarCaSáo de Consultas  instilled° pea 
Samaria  de Estado da Salde, se esta assim o definir. 

13- Adotar a =bolo e o nome designativo da unidade de 
sakde cujo uso  he  fora  permit*,  seguido pelo nome  designati-
on  'OrganInglo Sodal de  &lade',  

14- Responsabiltuse par tare= indevida feita ao pealedo  
au  ao sou represent:ma Por frdessorsel essectado, =Odor do 
setsipootu preposto, em  re**  .eassao deste  suntrap;  

15- Manter sernpre atualizado o prontuário medico, o  
emu= =din°  e o regisan dos exernes dos =dentos pelo 
prazo  minima  de 05  (chop)  anos, ressahados os prazos pre-
vistos em lei; 

16- Pilo  sitter  nem  permits  que terceiros =Item o 
paciente para fins de experimentação, exceto nas cases de 
consentimento  inform**  devidamente aprousto pelo  Conga  
Nadonal de Etia em Pesquisa Consentida, quando deved haver 
manifestação expressa de consentimento do paciente  code  seu 
reproentante legal, per  moods term  de responsabilidade pelo 
tratamento a que  sera  subsnetido; 

17- Atender as patientes  corn  dignidade e respeito, de 
modo universal, igualitário humanizado, mantendo-se semise a 
mendede na pressesao dos serviços; 

TO' Afixar ouso, atm lugar  =vet,  de sua condição de 
entidade qualificada coma  Organ.*  Social de  Seale  ode 
gratuidade dos serviços prestados nessa condição; 

19- Imam,  ao padente  co  ao seu representante. Por 
esaito, as raze0s tanicas alegadas quando da decisão de não 
realização de qualquer ato profissional previsto neste Carona 

20- Ern  se  =tan&  de serviço de hospitaltar,So. permitir 
a  vie*  ao  =dent°  intemado, diaeamente, respeitando-se a 
'Mina do serviço, por perlodo  minima  de 02 (duas) horas; 

li-Em se tratando de uniso de hosprtaliza* assegurar a 
preunsa de um companhante em tempo integral, no hospital, 
nos Internastes de gestante,  Manses.  adolescentes. ides* 
com  into  a alojamento e alimentação; 

22- Esclarecer os pacientes sobre seus direitos e  astir=  
pertlnentes aos serviços oferecidos, 

23- Respeitara de.* do paciente ao conuntir ou  reams  
aestesSo de serviscs de sal* salvo nos cases de iminente  
panto°  de vide ou  census*  legal; 

24- Garantir a confidendalidade dos dados e  intoning=  
rtletives aos pacientes; 

25- Assegurar aos pacientes o doe* de  seem assists=  
religiosa e espiritualmente por minis= de queque culto  religion;  

26- Emote  tratando de sues° de hospitalimMo, possuir e  
muter  em pleno funcionearnto:  

Corns*  de Prontuário Médico;  
Cannock  de Óbitos e; 
Comisst. de Etra Medica e de  Control.  de Infecção 

Nospitalar 
27- Fencer  ao padente atendido, por ocasiSo de sue =de 

seja no Ambulatório Pionts-Socarro as Unidade Hospitalas 
relatario drcunstandado do atenamento prestado, denominado 
'INFORME DE ATENDIMENTO', do qual  deem  constar, no 
• os  sequin.  dados: 

1- Nome do paciente; 
2-Nome da Unidade de atendimento; 
3- Localização do Seniço/Hospeal (endereso municlpio.  

=ado);  
4- Motivo do atendimento  (CID-10); 
5- Data de admissSo e data da afta  (ern  caso de interne-

*/ .1 
6- Procedimentos realizedas e tipo de Case, prótese sou  

materials  empregados quando feno caso. 
27.1- 0 cabeçalho do daumento deverá conter o seguinte 

esclarecitnento: 'Esta conta verá  page corn  recursos  =Caicos  
prownhemes de seus impostos e conaibuistes  socials";  

27.2 -  (other  a assinatras do paciente,  suds semis  represen-
tones legak na segunda via do relentsno, arquivando-a no proe 
01460 do paciente, pelo prazo de 05 (dr.) anos, observando-se 
as encestes pre.0as em lei; 

28. Limiter  suas despesas  can  o pagamento de remunera-
* e vantagens de qualquer natureea a serem percebidos pelos 
dIdgentes e empregados das unidades de  said.  a 70% do valor 
global das despesas de costela das respectrvas unidades hospi-
talares e 80% para as despesas de custeio das demais unidades; 

29. A remuneração e  vantages  de qualquer natureze a 
aren  Peale=  pelos diegentes e empregados das unidades 
gerenciadas não poderSo .ceder os  ravels  de remuneração 
praticados na rede privada de saúde, observando-se a média de 
valores de, pelo menos 10  Idea)  inaltuições de mesmo porte e 
semelhante amploidade sob gestão de OsganixagS. Sociais 
de Saúde, remuneração esta baseada  ern  indicadores especificos 
dissagados por entadades espedalizadas em pesquisa salarial 
existentes no mercado; 

30. A Organize* Social de Saúde. consaante Artigo 	1. 
'd', '3' do  Darer°  64.056/2018, dispaissilizad em seu sitio 
na rede mundial de computadores quanta h unidade gerenaada: 

1. os relatórios pesigclicos e anisais de atividades; 
2. as prestaMe de  conies  anuais; 
3. a remuneração  *Ina  e ind*dual mensal dos cargos  

pages cons  recursos do contrato de  gestic;  de todos os seus 
empregados e diretores; 

4. a  tea*  anual  tad.  os asstadores de  swags  cantata-
dos (pesos  juridic.  ou fisices),  peps corn  recursos do °errata de 
gestio,  cam *dim*  do tipo de serviga, vigénda e valor do ajustn 
asa disponbluada  corn  a prestação de <antes de cede  eyed*  
calvo aqueles  caws  em que haja diusula de confidencialidade  
easement*  apsovada e cujas informao=  see*  aprectadas 
soma= ao  &pa  cantratante caos  =Ms  de  cart=  

31.A contratada não  paled  celebrar contratos de qualquer 
natureza  corn  empresas que estejam suspensas ou impedidas 
de lidtadnegodar  corn  a AdministraMo Pública, bem come  corn  
empresas que  =ham  sido declaradas  names  pare linear/  
castrates corn  a  Administer*  Púidica, e, ainda,  corn  empresas 
que estejen inscritas no CADIN Estadual; 

31. Manter informações  menses  quanto aos atendimentos 
leanaaribs a pacientes semi:sin*, benefideios ou agregados 
do In*. de Assistande Mssica do Servidor Palito Estadual 
OAMSPE); 

33. Deserda CONTRATADA manter durante  lade  a  execs,  
ale do presente cantata . mesmas condições de idoneidade, 
regularidade fiscal, tributaria e trabalhista demonstradas na 
Convocaslo Pública; 

34.A Organize* Social de  Seale  *a  pod=  conta; na sua 
ateara  ems  pessaa que sela  Wan  *  asp an saris*  ou 
ftnio de confiança na  Atha*** Palk;  mandato no  pater 
=Slat=  *cargo de  stage=  egassfrio de  part=  pobiNon ainda 
qa  Bandar= contour =go  3.,  IL  do  Dearly  64.056/2018; 

35. A CONTRATADA,  or  termino do contrato de gestao 
deverá  fencer  sodas as inforrnações wens*as anoso age-
nt:gee sassl eventualmente contratada, inclusive no que se 
Mete ao  quads°  de pessoal; 

PARAGRAFO SEGUNDO 
A dáusula teseira do cantata de  gestic  passe a  cower  

com a seguinte redação; 
CLAUSULA TERCEIRA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Para a erecugio dos serviços objeto do presente cantata, a 

CONTRATANTE obega-se 
1- Prover a CONTRATADA dos metes necessarios a execuMo 

do objeto deste Contrato; 
2- Programer  no  moment°  do Estado, nos exerckios sub-

sequentes ao da auinatura do presente Contra* os  rear=  
necessirics, nos elementos financeires especifiros para custear 
a  execs.*  do objeto contratual, de acordo  urn  o sistema de 
pager*nto previsto no Anexa =Nos II- Sistema de Pagamen-
to  au  Magna este instrumento; 

3.  Permits  o ma dos bens móveis e Atnosemo,  median*  a 
edis* de Detecto e celebra* dos correspondentes  terms  
de permissão deusa, sempre que  us*  nova aquisição  the  for 
comunicade pela CONTRATADA: 

3.1.  blunter*,  e avallar os  berm  referidos anteriormente 
formalize* dos tensos de permissão de uso; 

4- Prover a CONTRATADA  corn  recurso de investimentos 
vinculada á aprovação pelas  areas *micas  da =mania de 
Estado da  Sail*:  

S. Promove; media= autorizegio governamental,  °bun  
cada o interesse pUblico, o afesternento de servidora  =aims  
para tesem .erciao na Organização Social de Saúde, conforme 
o disports)  na Lei Complementar 846/98; 

6- Analisas sempre que  news*  e. no mini= anualmente 
a opecidade e as  midis=  de pasta* de  scrims  comprovadas 
por  =sib  da  Nelda*  de entidade  urns Organ.*  Social 
de Saúde, pare  adios  se a nesma ainda dispfe de sufidente nivel 
tamko-assistendal pare a ereasçao do objeto contratuel; 

7.  [abed  ao argto contratante  =Niter  os recursos  lees-
arias  a organixagáo sodai, pare pagamento de  =id.  11quidas 
e certas de naturera trabalhista, previdendárie cfvel ou  *bu-
tane  prervenientes de fatos geradones ocorridos anteriormente 

geslio do objeto contratual pela O5 e cuja responsabilidade 
Venha a ser imputada a ela, na condigio de sssponsavel por 
sucessão do  an*  contratante  co  de outta organização social. 

8- Caberá ao ónabo sontratante  =bilker  os recursos 
necessaeos I  organ.* deal,  para pagamento de d.das 
liquideo e ceras de natureza trabalhista, previdendaria, dvel 
os tibutária, provenientes de faros gerados durante a vigénda 
contratual, cua responsabilidade uja imputada a contratada, 
desde que não caracterirem hipóteses de culpa grave ou dolo, 
recosnecidos judicialmente. 

PAssIGRAFO TERCEIRO  
Roan  acresddos os parigrafos  sex%  setInin, oltavo e nano 

ditasula seirna do cantata de  gestic  
PARAGRAFO SEXTO 
A CONTRATADA deverá mensalmente fazes reserva  fin= 

sera  destinada ao pagamento de  Was  e de =Imo  terse=  

Indicador 

Orçamento de 
custeio no 
trimestre 

ValoraySo do 
indicador de 

qualidade 

Tabela do 
Anexo Técnico 

1:11 

Soma dos 
repasses do 

período 
X 10% 

X peso do 
indicador 

limitononssoficial 

 

dOCIMICrli0 
,SionAde 

1,1,0 atenentc 
A IMPRENSA OFICIAL 00 ESTADO  SA  garante a autenticidade deste documento 
quando visualizado diretamente no portal minr.imprensaoficial.com.br  
terça-Teimo, 4 de fevereiro de 2020 As 02:36:48. 
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